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Det foregår en kamp!
Ja, vi vet om mange kriger, det er jo stadig krig et eller flere steder i verden. Vi vet
ikke alltid hva de handler om, men vi håper at de involverte vet hva de dreper og
dør for. Men det er ikke krigen i Irak, eller Palestina, eller den ennå ikke avsluttede
krigen i Afghanistan, eller krigen mot sulten i Etiopia, eller mot SARS i Kina, eller
kampen for frihet i alle åpenlyse og skjulte diktaturer i verden. Det er heller ikke
kampen mot fattigdom og for en ny verdensordning jeg tenker på. Det foregår en
kamp hele tiden – overalt, også her hos oss. Ikke minst her i Norge og i Vesten
ellers foregår denne kampen. Den er kamp om vår bevissthet, om våre tanker, om
vår indre frihet. Og  utfallet av alle de ytre kampene er avhengige av denne
bevissthetskampen. Det er vårt menneskebilde og vårt menneskeverd som er
under angrep. Vår evne til å skjelne rett fra galt og godt fra ondt er under stadige
angrep fra en impuls som sier til oss at «Hensikten helliger midlet» eller «Du kan
ikke gjøre noe med det, så bare godta det». Slik oppdager jeg til min forskrekkelse
at jeg i min følelse er på gli mot å godta USAs krigføring i Irak, for «kanskje det
kommer noe godt ut av det.» Slik jeg allerede har glemt Afghanistan, glemt alle
lidelsene, på grunn av noen bilder av kvinner i hovedstaden som kastet burkaen.
Når jeg nå hører om kaos i Afghanistan, når det liksom ikke inn. En bekvemmelig
bevissthetssøvn er i ferd med å inntre som beskyttelse mot den smertefulle
avmaktsfølelsen.

Det er presserende viktig i vår tid å finne en måte å kjempe denne kampen på.
For det er en utmattelseskrig. Det er en krig med ord og bilder, en stadig
manipulering for å få oss til å gi opp, å godta status quo – «den urett som ikke
rammer meg selv». Men vi tar feil! Den rammer oss også! For hvert eneste
menneske som skjødesløst blir offer for politiske eller økonomiske interesser, blir
vårt eget menneskeverd kastet vrak på. Det er ikke bare skudd mot sivile i Irak, det
er skudd mot selve menneskeligheten. Mennesket i meg er blitt fullt av hull denne
vinteren. Og gjennom disse kule- og bombehullene hvisker og blåser avmaktens
vind.

Det var noe mektig, monumentalt med krigen mot Irak, noe all motstanden
også var er uttrykk for. Dette monumentale, nærmest symbolske ble forsterket
gjennom bilder av et ødelagt nasjonalmuseum i Bagdad. Et ukjent antall kunst-
skatter fra sivilisasjonens vugge er knust eller stjålet. Det ble et sterkt bilde av
angrepet på selve det menneskelige, kulturen. Ja det dreier seg om en sivilisasjons-
krig. Ikke en krig mellom forskjellige sivilisasjoner, men en krig om sivilisasjon
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eller kultur overhodet.

Hvem er egentlig fienden? Noen forklarer at det er Saddam Hussein, mens
andre mener det er George W. Bush eller de som står bak ham. Noen mener til og
med at det er muslimene som er fienden, eller jødene, eller amerikanerne. Står vi
overfor en islamistisk konspirasjon som vil erobre hele verden gjennom
selvmordsterror og hellig krig? Eller står vi overfor en jødisk–amerikansk konspi-
rasjon som vil legge hele verden under seg ved hjelp av sin overlegne militære og
økonomiske makt? Eller står vi overfor en stilltiende overenskomst mellom disse
to partene, som vil gjøre verden til et åsted for enda mer hevn, hat og polarisering
enn det vi har sett til nå, hvor vi alle dypest sett blir ofre i en uforsonlig krig som
blir kjempet i avsindig vanvidd til siste mann og kvinne.

Ja, det er et dystert perspektiv, og satt på spissen, men jeg tror det er dette siste
kampen står om. Noen vil ha hat og krig. Noen vil fortelle oss at: «'De andre' er
farlige; de truer vårt levevis, våre verdier, vårt forbruk, vår glede og vår sanne
religiøsitet, 'de andre' vil gjøre verden til et ondt, ugudelig sted å leve». Men vi tror
ikke på dem! Vi nekter tro på et slikt menneskebilde. Vi tror ikke at amerikanerne
er gale, triggerhappy cowboyer som vil innføre sine villvest-lover – skyt først, spør
etterpå –  overalt i verden. Vi tror ikke at araberne er farlige fundamentalister som
truer vår frihet. Og selv om vi av og til ser levende representasjoner av disse
fordommene, vil vi ikke rette blikket mot dem og fortvile; vi vil holde oppe et
annet bilde av mennesket.

Vi vil holde opp et bilde av mennesket som kjemper for erkjennelse, som
prøver å overskride sine egne grenser. Mennesket som er ukuelig i sin søken etter
sannhet og menneskelighet, som er oppriktig og ubestikkelig. Opp mot det
skremmende bildet vi har fått av USA den siste tiden, vil vi la representanter for en
helt annen – men tvers i gjennom amerikansk – frihetsimpuls komme til orde.
Og opp mot bildet av den fanatiske muslimen vil vi sette bildet av den reflekterte
intellektuelle araberen. Opp mot bildet av en kamp mellom kulturene vil vi holde
bildet av det universelle mennesket, som finner seg selv i den andre og ser på den
andre ikke først og fremst som tilhørende en gruppe, religion, nasjon, rase, men
som menneske. Og mennesker med denne bevisstheten har et hjem overalt i
verden. Vi lar dette sitatet om identitet fra araberen Ali Harb1 stå som et motto for
Cogito 6.

                            For redaksjonen, Rigmor Haugen Jensen

LE
D

ER



3

Jeg er ikke bare en muslimsk araber, men også en kristen,

fordi jeg tror at rettferdigheten og sannheten inkarneres i mennesket,

og jeg er jøde, for jeg tror at også jeg er individuelt utvalgt,

og greker, for jeg filosoferer,

og franskmann, for jeg ble utdannet med fransk kultur2,

og buddhist, for jeg lengter etter å tilintetgjøre meg selv i det jeg elsker,

og før alt dette var jeg en kjetter,

for hele livet forfører meg til å krysse alle grenser,

derfor er min identitet utvidet til å omfatte mange identiteter,

jeg trenger dem alle for å oppleve tilværelsen

som et grenseløst menneske

Noter
1 Gjendiktet av Walid al-Kubaisi. Sitatet er fra et essay om identitet, trykt i det arabiske
tidsskriftet Mawakif, London 1992.
2 Dvs, med opplysningstidenes og den franske revolusjons idealer.
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Sivil ulydighet
Henry David Thoreau

Om forfatteren og essayet
Henry David Thoreau (1817–1862) bodde hele sitt liv i
den lille landsbyen Concord i staten Massachusetts. Der
tilhørte han en litterær krets som er blitt kalt
transcendentalistene. Denne kretsen innbefattet bl.a.
også dikteren og essayisten Ralph Waldo Emerson og
romanforfatteren Nathaniel Hawthorne. Selv skrev
Thoreau essays og naturbetraktninger, samt dikt. Han er
kjent som en individualist og ikke så lite av en særling.
Han kom fra en middelklassefamilie og hadde selv
universitetsutdannelse, men han hadde ingen interesse
av å «drive det til noe». Han livnærte seg en periode som
folkeskolelærer, og måtte senere overta familiens
blyantfabrikk.

Thoreaus hovedverk Livet i skogene spenner fra inn-
gående og nøyaktig observasjon av små og store natur-
fenomener, via betraktninger om menneskenes kår i
landsbyen, sosiale, politiske og moralske spørsmål, til
nesten visjonære utsagn om vårt guddommelige opp-
hav og mål. I den forbindelse henviser Thoreau til både
gresk, latinsk og orientalsk diktning, filosofi og hellige
skrifter, så vel som til Bibelen. Naturen, fra den minste
blomst, fuglenes liv, til innsjøens stigen og synken i lø-
pet av året, er for Thoreau kilde til innsikt i de samme
sannheter han finner i den klassiske litteraturen og i
sitt eget indre. Hans livsfilosofi går ut på å leve så enkelt
som mulig: Dess mindre jordisk gods man har bruk

«Jeg vet godt at hvis ett tusen, hvis ett hundre, hvis ti menn som
jeg kunne navngi – hvis bare ti ærlige menn – nei hvis en ÆRLIG
mann i staten Massachusetts, som sluttet å holde slaver, faktisk
trakk seg fra dette kompaniskapet (med staten, red anm.), og
derfor ble låst inne i byfengselet, da ville det bety slutten på
slaveriet i Amerika.»
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for, jo mindre tid og krefter bruker man på å skaffe det.
Isteden mente han at menneskene burde bruke sin tid,
sine krefter og alle de evner de sitter inne med, til å
høyne sin moralske og åndelige verdi og erkjenne seg
selv: «Bli en Columbus som oppdager helt nye konti-
nenter og verdener i deg selv. Åpne nye veier, ikke for
handelen, men for tanken! Ethvert menneske er hers-
ker over et rike som får tsarens jordiske keiserdømme
til å virke som en lilliput-stat i sammenligning.»

Thoreau snakker ikke om en teoretisk sannhet og
erkjennelse; selv engasjerte han seg i kampen mot sla-
veriet og fikk i stand et protestmøte til støtte for den
kjente slavemotstanderen Kaptein John Brown, som
ble dømt til døden og henrettet. Når det gjelder det
moralske, er Thoreau kompromissløs. Hvert individ
har et absolutt moralsk ansvar og kan ikke skjule seg
bak argumenter som at det ikke nytter hva jeg gjør.
Men Thoreau har også tro på kraften i sannheten når et
menneske tar konsekvensen av den. Følgende essay1,
som har inspirert frihetskjempere som Martin Luther
King og Gandhi og skal være opphavet til Ghandis be-
grep 'sivil ulydighet', tar et oppgjør med vår lunkne
«vente og se holdning». Til tross for at essayet er skrevet
for mer enn 150 år siden, er det – dessverre – bren-
nende aktuelt. Det er ikke vanskelig å applisere uttalel-
sene om invasjonen i Mexico på den aktuelle situasjon
i Irak og Palestina. Og oppfordringen til å ta konse-
kvensen av det vi selv ser som sant, er ikke mindre på
sin plass i en tid hvor de «store sannhetene», ideologi-
ene er gått i oppløsning.

Fordi han ikke ville støtte krigføring og slaveri, nek-
tet Thoreau å betale skatt. Det er kanskje ikke overfør-
bart til vår situasjon, men jeg tror det kan være nyttig
for flere av oss å rette et blikk mot hva vi faktisk støtter
gjennom våre daglige handlinger. Da vil vi også se
hvilke muligheter vi har til å velge annerledes uten å
skade annet enn vår egen bekvemmelighet og kanskje
vår lommebok. For vi har et valg, og det har betydning!

Rigmor Haugen Jensen

Å tjene Staten med sin samvittighet
Jeg aksepterer mer enn gjerne mottoet «den regjering er
best som regjerer minst»; og jeg skulle gjerne sett at re-
gjeringen levde opp til det raskere og mer systematisk
enn nå. Satt i kraft ender det til syvende og sist opp som
dette, som jeg også tror på: «Den regjering er best som
ikke regjerer i det hele tatt»; og når menneskene er klare
for det, er det den type regjering de vil få. En regjering er
på sitt beste en hensiktsmessighet, et hjelpemiddel;
men de fleste regjeringer er vanligvis, og alle regjeringer
er noen ganger, uhensiktsmessige. De innvendinger
som er fremført mot en stående arme – og de er mange
og vektige og fortjener å få gjennomslag – kan også til
syvende og sist bli brukt mot en sittende regjering. Den
stående arme er ingenting annet enn den sittende regje-
rings arm. Regjeringen selv, som ikke er annet enn
måten folket har valgt å uttrykke sin vilje på, er like utsatt
for å bli misbrukt og fordervet som armeen er, før folket
kan handle gjennom den. Se bare den pågående meksi-
kanske krigen, der et relativt lite antall mennesker bru-
ker den nåværende regjering som sitt redskap; i utgangs-
punktet ville ikke folket ha gitt et slikt foretagende sin
tilslutning.

Denne amerikanske regjeringen – hva er den annet
enn en tradisjon, om enn av relativt ny dato, en tradi-
sjon som forsøker å overføre seg selv uforandret til et-
tertiden, mens den hvert øyeblikk mister litt av sin in-
tegritet? Den har ikke det enkelte levende menneskes
vitalitet og kraft; for et enkelt levende menneske kan
bøye den etter sin vilje. Den er en slags trepistol i for-
hold til menneskene selv. Men regjeringen er ikke
mindre nødvendig av den grunn; for folket må ha et
eller annet komplisert apparat, og høre ståket fra det,
for å få tilfredsstilt den idé det har om en regjering. På
den måten viser regjeringer oss hvor lett folk lar seg
påtvinge ordninger; eller til og med selv påtvinger seg
dem til sin egen fordel. Det er glimrende, det må vi alle
innrømme. Men denne regjeringen har aldri selv
fremmet noe foretagende, annet enn ved å komme seg
raskt og beredvillig ut av veien for det. Den holder ikke
landet fritt. Den bygger ikke ut områdene i vest. Den gir
ingen undervisning. Det amerikanske folks egen ibo-
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U ende karakter har utført alt; hadde ikke regjeringen av
og til kommet i veien, ville mer ha vært gjort. For regje-
ringen er et redskap folk gjerne skulle bruke til å lykkes
med å la hverandre i fred; og som sagt, regjeringen er på
sitt beste når den lar folk mest mulig i fred. Var ikke
handel og vandel så å si laget av gummi, ville de aldri
klare å sprette over de hindringer lovgiverne ustanselig
plasserer i veien for dem; og skulle man dømme disse
menneskene helt og holdent ut fra effekten av det de
foretok seg, ikke delvis etter deres intensjoner, ville de
fortjent å bli klassifisert og straffet sammen med de for-
bryterske personene som legger forhindringer på jern-
banelinjene.

Men for å snakke praktisk og som en borger: I mot-
setning til dem som erklærer seg imot enhver regje-
ring, ber jeg ikke om at regjeringen blir avskaffet
straks; jeg ber om en bedre regjering. Straks! La hver
mann bekjentgjøre hva slags regjering som ville for-
tjene hans aktelse, og ett skritt vil være tatt i retning av
å oppnå den regjeringen.

 Tross alt, når makten er i folkets hender, og en ma-
joritet får komme i lederposisjon og fortsetter å inneha
denne posisjonen i lang tid, er det ikke fordi det er mest
sannsynlig at denne majoriteten har rett, heller ikke
fordi denne løsningen synes mest rettferdig for mino-
riteten, men fordi majoriteten er den fysisk sterkeste.
Men en regjering der majoriteten hersker, kan ikke ba-
sere seg på rettferdighet, selv ikke slik mennesker for-
står den. Kan det ikke tenkes en regjering der ikke fler-
tallet så å si bestemmer over rett og galt, men samvittig-
heten? – der flertallet bare bestemmer der det rett og
slett er spørsmål om hensiktsmessighet? Må borgerne
ett eneste øyeblikk, eller i den minste grad, overgi sin
samvittighet til lovgiveren? Hvorfor har da hvert men-
neske en samvittighet? Etter min mening bør vi først
være mennesker, deretter undersåtter. Det er ikke øn-
skelig å dyrke respekten for loven like mye som res-
pekten for det som er riktig. Den eneste forpliktelsen
jeg har rett til å påta meg, er å gjøre det jeg til enhver tid
finner riktig. Det er sant som det er sagt, et selskap har
ingen samvittighet; men et selskap av samvittighets-
fulle mennesker er et selskap med samvittighet. Lover
har aldri gjort mennesker det grann mer rettferdige; og

selv mennesker med riktig innstilling blir hver dag
urettferdighetens utsendinger gjennom sin respekt for
dem. Et vanlig og naturlig resultat av en overdreven res-
pekt for loven er synet av en tropp soldater, oberst, kap-
tein, korporal, kruttlangere. Og alle marsjerer i beun-
dringsverdig orden over fjell og dal, ut i krigen, mot sin
vilje, ja, mot sin sunne fornuft og samvittighet, noe
som i sannhet gjør det til en drøy marsj, og får hjertet
til å skjelve. De tviler ikke på at det er en stygg historie
de er blitt blandet inn i, de er alle fredelig innstilt. Nå,
hva er de? Er de mennesker i det hele tatt? Eller små be-
vegelige fort og kruttmagasiner, i tjeneste for en eller
annen skruppelløs maktperson? Besøk marinebasen,
og betrakt en matros, en mann skapt av den amerikan-
ske regjering, eller det den kan gjøre en mann til med
sine svartekunster – en skygge, en reminisens av det
menneskelige, en levende død, og allerede, kunne man
si, begravet under våpen med fulle seremonier, selv om
det kan hende at:

«Intet trommeslag lød, ingen dødsmusikk,
mens vi sprang mot fortet;
det lød ingen farvelskudd fra noen soldat
over graven, der helten ble senket.»

Den store massen tjener staten slik, ikke først og fremst
som mennesker, men som maskiner, med sine kropper.
De utgjør den stående armeen og militsen, fange-
vokterne, konstablene, posse comitatus2 osv. I de fleste til-
feller har de ingen som helst rett til å bruke sitt eget
skjønn eller sin egen moralske sans; de setter seg selv på
nivå med tre og jord og steiner; og kanskje kan man lage
menn av tre som vil tjene formålet like godt. Slike menn
står det ikke mer respekt av enn menn av strå eller en
klump med skitt. De har samme verdi som hester og
hunder. Men til og med slike som disse blir jevnt over
betraktet som gode borgere. Andre – som de fleste lov-
givere, politikere, advokater, prester og offentlige tjenes-
temenn – tjener hovedsakelig staten med sine hoder; og,
ettersom de sjelden har noe moralsk syn å snakke om,
er det like sannsynlig at de tjener djevelen som Gud, uten
egentlig å mene det. Noen ganske få – helter, patrioter,
martyrer, store reformatorer og mennesker – tjener sta-
ten også med sin samvittighet, og er av den grunn nød-
vendigvis motstandere av det meste av det den foretar
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ETseg; den pleier å betrakte dem som fiender. En klok
mann vil bare gjør seg nyttig som menneske, og vil ikke
gå med på å være «leire» og «fylle et hull for å holde vin-
den ute», men overlater det arbeider til sitt eget støv, i det
minste:

«Jeg er for godt født til å bli noens eiendom,
til ikke å ha fullstendig kontroll,
til å være instrument og lakei
for noen selvstendig stat i hele verden.»

Den som ofrer seg selv fullstendig for sine medmennes-
ker, gir for dem inntrykk av å være ubrukelig og selvopp-
tatt; men den som vier seg bare delvis til dem, blir kalt
velgjører og filantrop.

Moralsk plikt eller bekvemmelighet
Hvordan bør man opptre i dag i forhold til den ameri-
kanske regjeringen? Mitt svar er at det er en skam å være
forbundet med den. Jeg kan ikke et øyeblikk anerkjenne
en politisk organisasjon som min regjering når den også
er slavens regjering.

Alle mennesker anerkjenner retten til å gjøre revo-
lusjon; det vil si retten til å nekte troskap og til å kjempe
imot en regjering når dens tyranni eller dens udugelig-
het er så stor at den ikke kan tåles. Men så å si alle sier
at det ikke er tilfellet nå. Men det var det, mener de,

under revolusjonen i 1775.3 Hvis noen hadde sagt til
meg at regjeringen den gang var en dårlig regjering
fordi den skattela visse utenlandske varer som ble brakt
til havnene, er det svært sannsynlig at jeg ikke ville
brydd meg om det; jeg kan klare meg uten dem. Alle
maskiner har sin friksjon, og muligens er deres forde-
ler nok til å oppveie skadene. Uansett er det ikke bra å
gjøre for mye ut av det. Men når friksjonen kommer
for å overta maskinen, og tyveri og undertrykkelse blir
organisert, da sier jeg, la oss kvitte oss med denne mas-
kinen. Med andre ord, når en sjettedel av befolkningen
i en nasjon er slaver, til tross for at denne nasjonen har
tatt på seg å være et frihetens tilfluktssted, når et helt
land blir urettferdig overkjørt og erobret av en frem-
med arme og underlagt militær lov, da er det på tide at
ærlige mennesker gjør opprør. Det som gjør denne
plikten enda mer tvingende er at landet som blir inva-
dert på denne måten ikke er vårt eget, men at hæren er
det.

Paley, som er en autoritet for mange i moralske
spørsmål, gjør i sitt kapittel om «plikten til å under-
kaste seg en sivil regjering» hele spørsmålet om sivil
plikt til et spørsmål om bekvemmelighet; i samme ka-
pittel sier han videre at «så lenge et helt samfunns in-
teresse krever det, med andre ord, så lenge den etab-
lerte regjeringen ikke kan bli endret eller motarbeidet
uten at det går ut over befolkningen, er det Guds vilje
(...) at den etablerte regjeringen blir adlydt; og ikke len-
ger.» Aksepterer man dette prinsippet, blir rettferdig-
heten i hvert enkelt tilfelle av motstand redusert til en
avveining mellom fare og ubehag på den ene siden, og
muligheten for, og omkostningene ved en forandring
på den andre siden. «Om dette», sier han, «må hvert
menneske dømme selv». Men det virker ikke som om
Paley noengang har tenkt på de tilfeller der regler om
hensiktsmessighet ikke gjelder, der et folk såvel som et
individ må gjøre det som er riktig, koste hva det koste
vil. Har jeg revet en planke fra en druknende mann må
jeg gi den tilbake, uansett om jeg kommer til å drukne
selv. Dette ville, ifølge Paley, være ubekvemt. Men den
som ville redde sitt liv i et slikt tilfelle, ville miste det.
Dette folket må slutte å holde slaver og føre krig mot
Mexico, selv om det kan koste det dets eksistens som

Tverrsnitt gjennom lasterommet på et slaveskip, her
fra kvinnenes rom. Illustrasjonen viser hvordan man
ved å slå opp ekstra hyller kunne skaffe mer plass.
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U folk.
I praksis er nasjoner enige med Paley; men er det

noen som tror Massachusetts gjør akkurat det riktige i
krisen som rår i øyeblikket?

«En horestat, en tøs i lekker drakt,
med slepet høyt, med sjelen slept i skitten.»

I praksis er ikke opponentene til en reform i Massachu-
setts hundre tusen politikere i sydstatene, men hundre
tusen kjøpmenn og bønder her, som er mer interessert
i handel og jordbruk enn de er i menneskelighet, og som
ikke er klare til å gi slavene og Mexico rettferdighet koste
hva det koste vil. Jeg krangler ikke med fjerne fiender,
men med naboer av oss selv, som samarbeider med og
adlyder dem; uten disse våre nærmeste ville de sist-
nevnte vært harmløse.4 Vi er vant til å si at den store
massen er uforberedt; men forbedringer går sakte fordi
de tallmessig få ikke er vesentlig klokere og bedre enn de
mange. Det er ikke så viktig at mange er like gode som
du er – det er viktigere at det finnes absolutt godhet et
sted, for det vil gjennomsyre hele deigen. Det finnes
tusener som mener at slaveriet og krigen er feil, men som
i praksis ikke gjør noe som helst for å få slutt på noen av
delene; som anser seg som Franklins og Washingtons
barn og stikker hendene i lommene og sier de ikke vet
hva de skal gjøre og ikke gjør noe; som til og med setter
spørsmålet om fri handel i første rekke, på bekostning
av spørsmålet om frihet, som rolig leser prisindeksen
sammen med de siste nyhetene fra Mexico etter middag,
og kanskje faller i søvn over begge deler. Hva er prisin-
deksen på et ærlig menneske og en patriot i dag? De
nøler, de beklager seg, og noen ganger skriver de brev til
regjeringen, men de gjør ingenting på alvor og med ef-
fekt. De venter, fulle av god vilje, på at andre skal få slutt
på ondskapen, slik at de ikke har grunn til å beklage seg
over den lenger. Det meste de gjør, er å gi rettferdighet-
ens forsvarere en billig hyllest, et matt blikk og et «lykke
til» når de passerer forbi. For hvert godt menneske fin-
nes det nihundreogniognitti forsvarere av det gode. Men
det er enklere å ha med den virkelige eieren av en ting
å gjøre enn med den som bare passer på den midlertidig.

 All stemmegivning er et slags spill, som sjakk eller
backgammon, med et lett moralsk anstrøk, et spill om
rett og galt, om moralske spørsmål; og selvfølgelig føl-

ger det et veddemål med. Velgernes karakter er ikke en
del av innsatsen. Jeg stemmer kanskje som jeg synes
det er riktig å stemme; men det er ikke viktig for meg at
dette riktige vinner. Jeg overlater utfallet til majorite-
ten. Min forpliktelse overskrider derfor aldri det rent
bekvemmelige. Til og med det å stemme for det som er
rett, er å avstå fra å gjøre noe som helst med det. Det er
bare uttrykk for et vassent ønske om at det gode må
vinne. En klok mann overlater ikke det rette til det rene
sjansespill; heller ikke vil han ønske at det seirer gjen-
nom majoritetens makt. Det er ikke mye godt å hente i
det de store massene foretar seg. Når majoriteten til
slutt stemmer for å avskaffe slaveriet, vil det være fordi
de er likegyldige til det, eller fordi det er lite slaveri
igjen å avskaffe med den stemmen de gir. Da vil de være
de eneste slavene. Den eneste stemmen som kan på-
skynde avskaffelsen av slaveriet, er stemmen fra den
som forfekter sin egen frihet ved den stemmen han av-
gir.

Urett ved hjelp av stedfortreder
Jeg har hørt om et konvent som skal holdes i Baltimore,
eller et annet sted, for å velge en kandidat til president-
valget; konventet består hovedsakelig av redaktører og
profesjonelle politikere. Og jeg tenker: Kan de avgjørel-
sene dette konventet måtte komme frem til, ha betyd-
ning for noe som helst uavhengig, intelligent, respekt-
abelt menneske? Får vi ikke nyte godt av vedkommen-
des visdom og ærlighet uansett? Kan vi ikke regne med
noen uavhengige stemmer? Finnes det ikke mange
enkeltmennesker i landet som ikke drar på partimøter?
Men, nei: Jeg kommer til at det såkalt respektable men-
nesket straks har forlatt sitt eget standpunkt og fortviler
over sitt land, mens landet i virkeligheten har større
grunn til å fortvile over ham. Han aksepterer umiddel-
bart den av kandidatene konventet har utpekt, som den
eneste tilgjengelige, og viser på den måten at han selv er
tilgjengelig for hva en demagog enn måtte finne på. Stem-
men hans er ikke mer verdt enn stemmen til en prin-
sippløs utlending eller en innfødt leiesvenn, som godt
kan være kjøpt og betalt. Å, som jeg ønsker meg en mann
som er en mann og, som naboen min sier: som har en
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Statistikken lyver: Befolkningen er ikke så stor som den
er oppgitt til å være. Hvor mange menn er det per tusen
kvadratkilometer i dette landet? Knapt en eneste. Har
ikke Amerika nok å by på til at menn vil slå seg ned her?
Amerikaneren har skrumpet inn til en slags Odd Fel-
low-type5 – en fyr man kjenner på hans store evne som
flokkdyr og manifeste mangel på intellekt og livsglad
selvtillit; en fyr hvis første og viktigste anliggende når
han kommer til verden, er å se til at fattighusene er i god
stand; og som før han har rukket å bli myndig, sørger for
å etablere et fond for de enker og faderløse som måtte
finnes; som kort sagt forsøker å leve helt og holdent ved
hjelp av Gjensidige forsikring som har lovet ham en
anstendig begravelse.

 Det er ikke noe menneskes selvsagte plikt å vie seg
helt og holdent til å rykke denne verdens onder opp

med roten – selv ikke de verste av dem; han kan også la
seg oppta av andre ting. Men han bør i det minste se det
som en plikt å holde seg unna dem; og om han ikke
tenker på dem lenger, bør han ikke støtte dem i praksis.
Hvis jeg vier meg til andre aktiviteter og ideer, bør jeg i
det minste først undersøke om jeg gjør det mens jeg sit-
ter på en annens skuldre. Jeg må komme meg ned fra
disse skuldrene først, slik at dette mennesket også kan
drive med sitt. Se hvilken grov inkonsekvens som blir
tålt. Jeg har hørt folk fra hjembyen min si: «De kunne
bare prøve å sende meg ut for å slå ned et slaveopprør,
eller be meg marsjere til Mexico – så skulle de få se».
Og allikevel har akkurat disse menneskene – direkte
ved sin lydighet mot myndighetene, og deretter indi-
rekte ved sine skattepenger – støttet en stedfortreder.
Soldaten som nekter å delta i en urettferdig krig, får
applaus av folk som selv ikke nekter å støtte den urett-

ferdige regjeringen som fører krigen; han får ap-
plaus av dem hvis handlinger og autoritet han for-
akter og tillegger null verdi; som om staten var så i
den grad botferdig at den hyret folk til å piske seg
mens den syndet, men ikke så botferdig at den lot
være å synde et eneste øyeblikk. Slik må vi alle til
slutt hylle og støtte vår egen ondskap, i ordenens og
den sivile regjerings navn. Etter den første syndens
skamrødme kommer likegyldigheten ved den; fra å
være umoralsk blir den, så å si, amoralsk, og ikke
ganske unødvendig for det liv vi har skapt oss.

 Den største og mest utbredte feilslutning krever
den mest selvutslettende holdning hos dem som
holder fast ved den. Den lette bebreidelsen som ofte
blir patriotismen til del, er det vanligvis de edleste
mennesker som pådrar seg; de som – selv om de
misliker regjeringens karakter og de tiltak den set-
ter i verk – likevel yter den lydighet og troskap, og
uten tvil er dens mest samvittighetsfulle støttespil-
lere i praksis. Disse menneskene er de største hind-
ringene for reform. Noen skriver brev til staten for å
får den til å oppløse Unionen, for å be den se bort
fra presidentens anmodninger. Hvorfor oppløser
de den ikke selv – unionen mellom dem selv og sta-
ten – og nekter å betale sin del til statskassen? Står
de ikke i samme forhold til staten som staten står i

Slaveeier på vei fra sørstatene med en slaveflokk og alt det
andre han eier, for å kolonisere det tidligere Mexico
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dem fra å motstå staten som har hindret staten fra å
motstå Unionen?

 Hvordan kan et menneske være fornøyd med bare å
eie en mening og gå rundt å nyte den? Er det noen glede
i det hvis dette menneskets mening består i at han er
forurettet? Hvis naboen din lurer fra deg en enkelt dol-
lar, er du ikke fornøyd med å vite at du er blitt lurt, eller
med å fortelle at du er blitt lurt, ikke engang med å be
naboen om å gi deg pengene; du går praktisk til verks
med å få beløpet tilbake, og sørger for at du aldri blir
snytt igjen. Handling ut fra prinsipp, erkjennelsen og
utøvelsen av det som er rett, forandrer ting og forhold;
det er grunnleggende revolusjonært, og samsvarer slett
ikke med noe av det som var. Slike handlinger splitter
ikke bare stater og kirker, det splitter familier, ja, det
splitter individet, skiller det diabolske i mennesket fra
det guddommelige.

Bli friksjon i regjeringsmaskineriet
Det finnes urettferdige lover; skal vi nøye oss med å
adlyde dem, eller skal vi forsøke å forandre dem, og
adlyde dem til vi har lyktes med det, eller skal vi overtre
dem med det samme? Under en regjering som denne
mener de fleste at de bør vente til de har overtalt majo-
riteten til å forandre lovene. De tenker at medisinen
ville bli verre enn ondet hvis de satte seg opp mot loven.
Men at medisinen er verre enn ondet, er regjeringens
egen feil. Den gjør det verre selv. Hvorfor er den ikke
flinkere til å se frem mot og legge forholdene til rette for
reform? Hvorfor setter den ikke pris på sin kloke mino-
ritet? Hvorfor skriker den opp og verger seg før den er
blitt såret? Hvorfor oppmuntrer den ikke sine borgere til
å være våkne, til å peke på de feil som gjøres, hvorfor gjør
den ikke ting bedre enn det borgerne ønsker av den?
Hvorfor skal den alltid korsfeste Kristus, bannlyse
Copernicus og Luther og erklære Washington og Frank-
lin for opprørere?

Man skulle tro at en overlagt, praktisk fornektelse av
dens autoritet var den eneste forbrytelse regjeringen al-
dri hadde overveiet muligheten av; hvorfor har den el-
lers ikke bestemt den definitive, passende, vel avmålte

straffen for en slik forbrytelse? Hvis en mann uten ei-
endom bare en eneste gang nekter å tjene ni shilling
for staten, blir han satt i fengsel for en tid uavgrenset av
noen lov jeg kjenner til, skjønnsmessig bestemt av de
som satte ham der; men hvis han stjal nitti ganger ni
shilling fra staten, ville han snart være på frifot igjen.

 Hvis urettferdigheten er en nødvendig friksjon i
regjeringsmaskineriet, la så være, la så være: Kanskje
maskineriet vil bli slitt glatt – i alle fall vil det helt sik-
kert bli slitt ut. Hvis urettferdigheten har en fjær, en
talje, et rep eller en veivaksel som gjelder bare for den,
da kunne du kanskje overveie om medisinen ville være
verre enn ondet; men hvis urettferdigheten er av en
slik karakter at du må representere den ovenfor din
neste, da, sier jeg, bør du bryte loven. La ditt liv bli en
mot-friksjon for å stoppe maskinen. Det minste jeg bør
gjøre, er å se til at jeg ikke støtter det ondet jeg fordøm-
mer.

 Når det gjelder å bruke statens metoder for å får slutt
på ondet, så kjenner jeg ikke noen slike metoder – iall-
fall ingen som er brukbare. De tar for lang tid, og et
menneskeliv er for kort. Jeg har andre ting å ta meg av.
Jeg kom ikke inn i denne verden først og fremst for å
gjøre den til et bedre sted å leve, men for å leve i den,
uansett hvordan forholdene var. Et menneske må ikke
gjøre alt, men noe må det gjøre; og fordi det ikke kan
gjøre alt, er det ikke nødvendig at det gjør dette noe feil.
Det er ikke mer min sak å skrive til guvernøren eller
den lovgivende forsamling enn det er deres sak å skrive
til meg; og hvis de ikke leser brevet mitt, hva gjør jeg
med det? I et slikt tilfelle har ikke staten noen metode å
tilby; det er dens egen Konstitusjon som er ondet. Dette
kan virke hardt og umedgjørlig og uforsonlig; men det
er å behandle den eneste ånd som kan verdsette det, og
som fortjener det, med den ytterste vennlighet og om-
tanke. Slik er det med all forandring til det bedre, slik
som fødsel og død også er rystelser for kroppen.

Jeg nøler ikke med å si at de som kaller seg
abolisjonister6 bør trekke sin støtte til regjeringen i
Massachusetts, både personlig og når det gjelder eien-
dom; de bør ikke vente til de har en stemmes overvekt
før de gjennom sin medvirkning tillater retten å seire.
Etter min mening er det nok hvis de har Gud på sin
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Under en regjering
som setter uskyldige i

fengsel, er en rettferdig
manns plass også i

fengsel.

side; de trenger ikke vente til de utgjør et flertall. Dessu-
ten, et hvilket som helst menneske med retten på sin
side utgjør allerede et flertall på én.

Hva keiserens er?
Jeg møter denne amerikanske regjeringen, eller dens
representant, delstatsregjeringen, direkte og ansikt til
ansikt en gang i året – ikke mer – personifisert i skatte-
oppkreveren; dette er den eneste måte et menneske i
min situasjon nødvendigvis møter
regjeringen på, og den sier da klart og
tydelig: Gi meg det som er mitt! Og
den enkleste, mest effektive og
eneste mulige måten å behandle
dette på – som saken nå står –, den
beste måten å uttrykke din utilfreds-
het med regjeringen og din kjærlig-
het til den, er å nekte å betale der og
da. Min vennlige nabo, skatte-
oppkreveren, er mannen jeg har å
gjøre med – for det er tross alt men-
nesker jeg krangler med, ikke perga-
ment – har selv valgt å bli regjerin-
gens utsending. Hvordan skal han noensinne finne ut
hva han er, hva han gjør som regjeringens fullmektig,
eller som menneske, hvis han ikke en gang blir nødt til
å tenke over om han skal behandle meg, sin nabo som
han har respekt for, som nabo og velvillig innstilt per-
son, eller som en galning og fredsforstyrrer, og se om han
kan komme over dette hinderet for alt som heter godt
naboskap uten grovere tanker, uten heftigere tale i sam-
svar med det han faktisk bedriver. Jeg vet godt at hvis ett
tusen, hvis ett hundre, hvis ti menn som jeg kunne
navngi – hvis bare ti ærlige menn – ja hvis bare en ÆRLIG
mann i staten Massachusetts, som sluttet å holde slaver,
faktisk trakk seg fra dette kompaniskapet, og derfor ble
låst inne i byfengselet, da ville det bety slutten på slave-
riet i Amerika. For det har ingen betydning hvor liten
starten er; det gode som er gjort er gjort for alle tider. Men
vi liker bedre å snakke om det vi kaller vår misjon. Re-
formarbeidet har mange dusin aviser i sin tjeneste, men
ikke ett menneske. Hvis min aktede nabo, statens repre-

sentant, som vier sine dager i rådsforsamlingen til spørs-
mål om menneskerettigheter, i stedet for å bli truet med
Carolinas fengsler hadde et Massachusetts-fengsel i
vente – den staten som er så ivrig etter å prakke slaveriets
elendighet på sin søsterstat, selv om den i øyeblikket
bare kan finne en ugjestfri handling som grunn til kran-
gel7– ville ikke Den lovgivende forsamling avvise re-
formarbeidet helt og holdent kommende vinter.

 Under en regjering som setter uskyldige i fengsel, er
en rettferdig manns plass også i fengsel. Det rette sted i

dag, det eneste sted Massachusetts
tilbyr sine mer frie og mindre mot-
løse ånder, er sine fengsler; jaget ut,
låst ute av staten ved dens egen
handling, slik de alt har jaget seg
selv ut gjennom sine prinsipper.
Det er i fengslene de bør finne dem:
den rømte slaven, den mexicanske
fangen på prøve, indianeren som
kommer for å be for sitt forfulgte
folk; på den adskilte, men friere og
mer ærefulle grunn der staten plas-
serer dem som ikke er for, men imot
den – det eneste sted i en slavestat

der en fri mann med æren i behold kan oppholde seg.
Hvis noen tror de ville miste sin innflytelse i et fengsel,
at deres stemmer ikke ville hjemsøke Statens ører len-
ger, at de ikke ville være som en fiende innenfor Sta-
tens vegger, da vet de ikke hvor mye sterkere sannhet er
enn løgn. Og da vet de heller ikke hvor mye klarere og
hvor mye mer effektivt den kan slåss mot urettferdig-
heten som har erfart noe av den personlig. Legg hele
stemmen i urnen; ikke bare en papirbit, men hele din
innflytelse. En minoritet er maktesløs når den føyer
seg etter majoriteten; den er ikke engang en minoritet;
men den er uimotståelig når den tramper med hele sin
vekt. Hvis valget står mellom å holde alle rettferdige
mennesker i fengsel, eller gi opp krig og slaveri, ville
ikke Staten nøle med valget. Hvis tusen menn ikke be-
talte skatten sin dette året, ville ikke tiltaket være så
blodig og voldsomt som hvis de betalte så meget at det
ville sette Staten i stand til å begå vold og utgyte uskyl-
dig blod. Dette er faktisk definisjonen på en fredelig re-
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U volusjon, hvis en slik er mulig. Hvis skatteoppkreve-
ren, eller en hvilken som helst offentlig ansatt spør
meg – som én faktisk har gjort –: «Men hva skal jeg
gjøre?» er mitt svar: «Hvis du virkelig vil gjøre noe, så si
opp jobben.» Når undersåttene har nektet å gi sin til-
slutning, og representanten for det offentlige har gått
av, er revolusjonen fullført. Men la oss si at blod kom
til å flyte, er det ikke en slags blodsutgytelse som finner
sted når samvittigheten blir såret? Gjennom dette såret
renner vårt menneskeverd og vår udødelighet, vi blør
oss inn i en evig død. Jeg ser dette blodet flyte nå.

 Jeg har konsentrert meg om fengslingen av gjer-
ningsmannen, og ikke om konfiskeringen av hans ei-
endeler – selv om begge handlinger tjener samme for-
mål – fordi de som tjener den edleste sak, og altså er
farligst for en korrupt stat, vanligvis ikke har brukt mye
tid på å samle seg rikdom. Staten yter relativt sett få tje-
nester til disse menneskene, og selv en lett skatt pleier
virke urimelig, særlig hvis de er nødt til å tjene til den
ved å arbeide ekstra med hendene. Hvis det fantes et
menneske som levde helt uten å bruke penger, ville
selv staten nøle med å forlange penger av ham. Men
den rike – ikke for å gjøre en støtende sammenligning
– er alltid kjøpt av den institusjonen som gjør ham rik.
For å snakke i absolutte termer: Jo mer penger, desto
mindre positiv evne; for penger kommer mellom et
menneske og hans hensikter, og tar makten over dem;
og at man har skaffet seg penger, skyldes sannelig ikke
noen positiv evne. Pengene legger død mange spørs-
mål den rike ellers hadde måttet svare på; det eneste
nye spørsmål de stiller, er det vanskelige, men overflø-
dige spørsmålet om hvordan man skal bruke dem. Slik
blir den moralske grunnen revet bort under den rikes
føtter. Mulighetene for livsutfoldelse minsker propor-
sjonalt med at det som kalles «midler», øker. Det beste
et rikt menneske kan gjøre for sin kultur, er å forsøke å
fullføre de planene det hadde da det var fattig. Kristus
svarte Herodes' folk utfra betingelsene de levde under:
«Vis meg skattens mynt», sa han, og tok en mynt ut av
lommen. Hvis du bruker penger med Cæsars bilde,
som han har gitt gyldighet og verdi; det vil si, hvis du
oppfatter deg som borger av staten og gjerne nyter godt
av de fordeler du har av Cæsars regjering, så bør du be-

tale ham tilbake noe av pengene hans når han forlang-
er det. «Gi derfor keiseren det som keiserens er, og Gud
det som Guds er.» Og med det etterlot Kristus dem like
kloke som før når det gjaldt hva som var hva, for de
ville ikke vite det.

 Når jeg samtaler med de mest frisinnede naboene
mine, merker jeg at uansett hva de sier om betydning-
en av og det alvorlige ved spørsmålet, og den vekt de
legger på offentlig ro og orden, er begynnelsen og en-
den på det hele at de ikke kan unnvære den nåværende
regjeringens beskyttelse, og at det får konsekvensene
for deres eiendom og deres familier hvis de ikke adlyd-
er den. For min egen del ville jeg ikke like tanken på
noen gang å være avhengig av statens beskyttelse. Men
hvis jeg nekter for at staten har rett til å komme med
sin skatteseddel, vil den snart konfiskere og ødelegge
alt jeg eier, og på den måten plage meg og min familie
grenseløst. Dette er
harde bud. Det gjør det
umulig for en mann å
leve et ærlig liv og på
samme tid komforta-
belt i det ytre. Det vil
ikke være bryet verdt å
skaffe seg eiendom;
den vil helt sikkert bli
borte igjen. Du må leie
eller slå deg til ulovlig
et sted, og bare dyrke
en liten avling, og spise
den med en gang. Du
må leve for deg selv,
være avhengig av deg
selv, alltid ferdigpakket
og klar til å sette av
gårde, og ikke ha
mange forbindelser.
Til og med i Tyrkia kan
en mann bli rik, hvis
han vil være en god tyr-
kisk undersått på alle
måter. Confucius sa:
«Hvis en stat blir re-

Thoreau, tegnet av Daniel
Ricketson 1854
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dighet en skam; hvis den ikke blir regjert etter fornuf-
tige prinsipper, er rikdom og ære en skam.» Nei, inntil
den dag jeg ønsker Massachusetts' beskyttelse i en eller
annen fjern havn i Syden der min frihet er i fare, eller
til den dag da min eneste ambisjon er å bygge meg opp
en eiendom hjemme med fredelige midler, kan jeg ta
meg råd til å nekte troskap til Massachusetts og nekte
denne staten rett til min eiendom og mitt liv. Det kos-
ter meg mindre i enhver forstand å pådra meg straffen
for ulydighet mot staten enn det ville koste meg å ad-
lyde den. Jeg ville føle det som jeg var verdt mindre i det
siste tilfellet.

 For noen år siden møtte staten meg på vegne av Kir-
ken og beordret meg til å betale en viss sum som under-
hold for en prest som min far gikk og hørte preke, men
ikke jeg selv. «Betal!» sa staten, «eller gå i fengsel.» Jeg
nektet å betale, men uheldigvis var det en annen som
betalte for meg. Jeg forstod ikke hvorfor skolelæreren
skulle bli skattlagt for å underholde presten, og ikke
presten for å underholde skolelæreren; for jeg var ikke
statens skolelærer, men jeg underholdt meg selv ved
frivillige bidrag. Jeg forstod ikke hvorfor ikke skolen
skulle komme med sin egen skatteregning, og ha sta-
ten bak seg i sitt forlangende, på samme måte som Kir-
ken. Etter henstilling fra kommunestyret gikk jeg
imidlertid med på å skrive noe slikt som dette: «La det
herved bli kjent at jeg, Henry David Thoreau, ikke
ønsker å bli aktet som medlem av noen gruppering jeg
ikke selv har sluttet meg til.» Dette gav jeg til
byskriveren, og han har det. Staten, som med dette ble
kjent med at jeg ikke ønsket å bli betraktet som med-
lem av akkurat den kirken, har aldri gjort gjeldende
noe lignende krav overfor meg etter dette; selv om sta-
ten den gangen sa at den måtte holde seg til sin opprin-
nelige forutsetning. Hvis jeg hadde visst hvordan jeg
skulle navngi dem, skulle jeg ha meldt meg omhygge-
lig ut av alle sammenslutningene jeg aldri har meldt
meg inn i, men jeg visste ikke hvor jeg skulle finne en
fullstendig liste over dem.

 Jeg har ikke betalt koppskatt8 på seks år. Jeg ble satt i
fengsel for dette en gang, en natt; og der jeg stod og be-
traktet de solide stenveggene, to eller tre fot tykke, dø-

ren av tre og jern, en fot tykk, og jerngitteret som filt-
rerte lyset, kunne jeg ikke hjelpe for at jeg ble slått av
idiotiet i den institusjonen som behandlet meg som
om jeg utelukkende bestod av kjøtt og blod og ben, noe
som kunne sperres inne. Jeg undret meg over at den nå
hadde kommet til at dette var den beste bruk den
kunne gjøre av meg, og aldri hadde overveid å benytte
seg av mine tjenester på noen måte. Jeg så at hvis det nå
var en stenvegg mellom meg og mine medborgere, var
det en enda vanskeligere vegg å klatre over eller bryte
seg gjennom før de var like fri som jeg var. Ikke et
øyeblikk følte jeg meg innesperret, og veggene virket
som et eneste stort misbruk av sten og mørtel. Jeg følte
det som om jeg alene blant mine medborgere hadde
betalt min skatt. Det var klart at de ikke visste hvordan
de skulle behandle meg; de oppførte seg som personer
helt uten kultur. Hver trussel og hver høflighetsfrase
var en bommert; for de trodde at det jeg ønsket over alt,
var å stå på den andre siden av stenveggen. Jeg kunne
ikke annet enn smile da jeg så hvor omhyggelig de låste
døren bak mine tanker, som fulgte dem ut igjen uten
hinder eller motstand, og i virkeligheten var tankene
det eneste som representerte noen fare. Ettersom de
ikke kunne nå meg, hadde de besluttet å straffe krop-
pen min; akkurat som gutter: Hvis de ikke kan ramme
en eller annen de har et agg imot, går de løs på hunden
hans. Jeg så at staten var undermåls, at den var engstelig
som en enslig kvinne alene med sine sølvskjeer, og at
den ikke kjente sine venner fra sine fiender, og jeg mis-
tet all den respekt jeg hadde igjen for den, og syntes
synd på den.

 Altså berøver staten aldri med vilje et menneskes
intellektuelle eller moralske sans, bare dets kropp, dets
sanser. Staten er ikke væpnet med overlegen visdom
eller ærlighet, men med overlegen fysisk styrke. Jeg ble
ikke født til tvang. Jeg vil puste på min egen måte. La
oss se hvem som er den sterkeste. Hvilken styrke har en
folkemengde? De eneste som kan tvinge meg, er de
som adlyder en høyere lov enn min. De tvinger meg til
å bli lik dem selv. Jeg hører ikke om noen mann som lar
seg tvinge til å leve slik eller slik av store menneske-
grupper. Hva slags liv skulle det bli av det? Når jeg mø-
ter en regjering som sier «Pengene eller livet!» hvorfor
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U skulle jeg skynde meg å komme med pengene? Regje-
ringen kan være i en kjempeknipe, og ikke vite
hverken ut eller inn; det er ikke min sak. Den må
hjelpe seg selv; gjøre som meg. Det er ikke bryet verdt å
sippe over det. Jeg er ikke ansvarlig for at samfunns-
maskineriet fungerer som det skal. Jeg er ikke
ingeniørens sønn. Når en eikenøtt og en kastanje faller
ned side om side, vet jeg at den ene ikke ligger treg og
halvdød for å gjøre plass for den andre, men at begge
adlyder sine egne lover, og springer frem og vokser og
blomstrer som best de kan, til en av dem kanskje over-
skygger og ødelegger den andre. Hvis en plante ikke
kan leve etter sin natur, dør den; slik er det også med et
menneske.

«Min fangetid»
Natten i fengsel var en ny og interessant nok opplevelse.
Fangene stod i skjorteermene og nøt kveldsluften og en
prat i døråpningen da jeg kom. Men fangevokteren sa:
«Kom gutter, det er tid for å stenge», og så spredte de seg,
og jeg hørte lyden av skrittene deres da de vendte tilbake
til de tomme værelsene. Fangevokteren introduserte
romkameraten min som «en førsteklasses fyr og en klok
mann». Da døren ble låst, viste han meg hvor jeg skulle
henge hatten og hvordan han ordnet seg i rommet.

Rommene ble hvitkalket en gang i måneden, og i det
minste dette var det hviteste, enklest møblerte, og anta-
gelig det reneste i byen. Han ville naturlig nok vite hvor
jeg kom fra, og hva som hadde brakt meg dit. Og da jeg
hadde fortalt det, spurte jeg i min tur hvordan han hadde
havnet der; jeg gikk selvsagt ut fra at han var en ærlig
mann, og etter omstendighetene tror jeg han var det.
«Jo,» sa han, «De beskylder meg for å ha brent ned en
låve, men det har jeg ikke gjort.» Så vidt jeg kunne
skjønne, hadde han antagelig gått og lagt seg på en låve,
full, og røkt en pipe der; så brant låven ned. Han hadde
ord på seg for å være en klok mann, hadde vært i fengslet
omtrent tre måneder mens han ventet på at saken skulle
komme opp, og ville måtte vente ytterligere tre. Men han
hadde vent seg fullstendig til forholdene, han var for-
nøyd, siden han bodde gratis og syntes han ble behandlet
bra.

Han okkuperte ett vindu, og jeg det andre; og jeg for-
stod at hvis man ble der lenge, ville hoved-
beskjeftigelsen bli å se ut av vinduet. Jeg hadde snart
lest alle pamflettene som lå der, og undersøkt stedene
hvor tidligere fanger hadde brutt seg ut, og hvor et gitter
var blitt saget av, og hørt historiene om de forskjellige
som hadde bodd i rommet; og jeg fant ut at selv her fan-
tes det en historie og en sladder som aldri nådde uten-
for murene. Antagelig er dette det eneste huset i byen

der det blir skrevet vers som blir
trykket og sendt rundt, men ald-
ri publisert. Jeg ble vist en gan-
ske lang rekke vers skrevet av
noen unge menn som var blitt
grepet i et fluktforsøk, og som
hevnet seg med å synge dem.

 Jeg pumpet min medfange
for alt jeg kunne, av frykt for at
jeg aldri kom til å se ham igjen;
men til slutt viste han meg hvil-
ken seng som var min, og over-
lot til meg å blåse ut lampen.

 Å ligge der var som å dra inn i
et fjernt land, et land jeg aldri
hadde ventet å få se. Det fore-
kom meg at jeg aldri hadde hørt

Sentrum av Concord, tegnet av J. W. Barber i 1814. Thoreau ble døpt i kirken
til høyre
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ETkirkeklokken slå før, eller hørt lydene fra landsbyen;
for vi sov med vinduene åpne; de var på innsiden av
gitteret. Det var som å se min hjemlige landsby i mid-
delalderens lys, og vår Concord9 ble en elv i Rhindalen;
bilder av riddere og slott passerte foran øynene mine.
Jeg hørte stemmer fra gamle borgere i gatene. Jeg var en
ufrivillig tilskuer og tilhører til alt som ble sagt og gjort
i kjøkkenet på landsbykroen ved siden av – en helt ny
og merkelig opplevelse for meg. Det var en tettere opp-
levelse av min egen hjemby. Jeg var rett og slett på inn-
siden av den. Jeg hadde aldri sett denne institusjonen
før. Dette er en av delstatens spesielle institusjoner, for
Concord er fylkeshovedstad. Jeg begynte å forstå hva
det ville si å være innbygger i denne byen.

 Om morgenen ble frokosten levert inn gjennom
hullet i døren i små avlange blikkar, passe store: en
halv liter sjokolade, brunt brød, og en jernskje. Da de
kom tilbake etter karene, var jeg grønn nok til å levere
tilbake det brødet jeg hadde fått til overs, men kamerat-
en min grep det og sa jeg skulle legge det til side til lunsj
eller middag. Like etter ble han sluppet ut for å arbeide
med slåttonn på en eng i nærheten; han gikk dit hver
dag og kom ikke tilbake før midt på dagen; så han sa
farvel og tvilte på om vi kom til å sees igjen.

 Da jeg kom ut av fengslet – for noen grep inn og be-
talte det jeg skyldte i skatt – opplevde jeg ikke at store
forandringer hadde funnet sted på allmenningen, som
han bemerket som dro av sted som ungdom og vendte
tilbake gammel, gråhåret og stavrende; og allikevel
hadde området forvandlet seg i mine øyne – byen, sta-
ten, og landet – mer enn tiden alene kunne bevirke. Jeg
så klarere enn før staten jeg levde i. Jeg så i hvilken grad
folk jeg levde blant var til å stole på som gode naboer og
venner, at vennskapet deres bare var et godværsvenn-
skap. Jeg så at de ikke brydde seg alt for mye om å være
rettferdige, at de med sine fordommer og sin overtro,
var av en annen rase enn meg selv, like fjerne som
kinamenn eller malayer. Jeg så at de ikke løp noen ri-
siko ved sine ofre for det menneskelige, ikke engang
når det gjaldt eiendom, at de ikke var edlere enn at de
behandlet tyven som han hadde behandlet dem, og at
de håpet å frelse sine sjeler ved en viss utvendig dan-
nelse og oppmerksomhet overfor sosiale regler, ved

noen få bønner og ved å gå et spesielt rett, men verdi-
løst løp fra tid til annen. Dette er kanskje en streng
dom over mine naboer; for jeg tror mange av dem ikke
er klar over at de har noe slikt som et fengsel i lands-
byen de bor i.

 Før var det skikk i landsbyen vår, når en stakkars
debitor kom ut av fengslet, at hans bekjente hilste ham
med ordene: «Hvordan står det til?» mens de så gjen-
nom fingre som var krysset for å symbolisere gitteret i
et fengselsvindu. Naboene mine hilste meg ikke på den
måten, men så først på meg, så på hverandre, som om
jeg var kommet tilbake fra en lang reise. Jeg var blitt
fengslet mens jeg var på vei til skomakeren for å hente
en sko som hadde vært til reparasjon. Da jeg ble sluppet
ut neste morgen, fullførte jeg ærendet, og da jeg hadde
satt på meg den reparerte skoen, slo jeg meg sammen
med et selskap som skulle ut og plukke bær, og som iv-
ret for at jeg skulle føre an; hesten var snart salet, og en
halv time senere var vi midt blant bærtuene, på en av de
høyeste åsene, en halv mil borte, og staten var ikke å se
noe sted.

Dette er hele historien om «min fangetid».

En stille krig
Jeg har aldri nektet å betale veiskatt, for jeg ønsker like
mye å være en god nabo som jeg ønsker å være en dårlig
undersått; og når det gjelder å støtte skoler, yter jeg nå
min del for å utdanne mine medborgere. At jeg nekter
å betale skatteseddelen, skyldes ikke noen spesiell del av
den; jeg nekter simpelthen troskap til staten, jeg ønsker
å stå utenfor den. Jeg bryr meg ikke om å undersøke hvor
dollaren min tar veien, om jeg nå kunne det, så lenge den
ikke brukes til å kjøpe en mann eller skyte en mann med
– for dollaren er uskyldig, – men jeg vil gjerne vite virk-
ningen av min troskap. Faktisk erklærer jeg staten krig,
i stillhet og på min måte, selv om jeg fremdeles vil gjøre
meg den nytte og dra den fordel av den som jeg kan, som
vanlig er i slike tilfeller.

 Hvis andre ut fra sympati med staten betaler den
skatten som blir forlangt av meg, gjør de bare noe de
allerede har gjort for sin egen del, eller snarere: De støt-
ter urettferdigheten i større grad enn staten forlanger.
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U Hvis de betaler ut fra en misforstått opptatthet av den
som blir skattlagt, for å redde eiendelene hans, eller for
å hindre at han må gå i fengsel, er det fordi de ikke har
tenkt tilstrekkelig over i hvilken grad de lar sine per-
sonlige følelser komme i veien for det allment beste.

 Dette er altså det jeg mener akkurat nå. Men man
kan ikke være vaktsom nok i et slikt tilfelle, det gjelder
å ikke bli påvirket av stahet eller av å tenke for mye på
det andre mener. La enhver gjøre utelukkende sine
egne ting og det som er riktig der og da.

 Noen ganger tenker jeg: Dette folket vil det godt, de
er bare uvitende, de ville få et bedre grep på ting hvis de
forstod hvordan de skulle gjøre dem; hvorfor trakassere
naboene for at de skal behandle deg på en måte som
ikke er naturlig for dem? Men så tenker jeg: Dette er al-
likevel ingen grunn til at jeg skulle oppføre meg som
dem, eller tillate at andre ble utsatt for en annen og mye
verre trakassering. På den annen side, sier jeg til meg
selv, når millioner av mennesker, uten noen form for
opphisselse, uten ond vilje, uten noen form for person-
lig følelse, forlanger bare noen få skillinger av deg, og
det ikke finnes noen mulighet til at beløpet kan bli
trukket tilbake eller forandret – det er de overhodet
ikke innstilt på – og uten at du har muligheten til å
appellere til andre millioner, hvorfor da utsette seg for
denne veldige, brutale kraften? Den kjemper ikke mot
kulde og sult, vind og bølger, med samme innbitte sta-
het. Du stikker ikke hodet inn i varmen. Men i forhold
til dette betrakter jeg ikke de før nevnte tingene som ut-
slag av en blott og bart brutal kraft; jeg anser at jeg har et
forhold til disse millioner av mennesker som til andre
menneskemillioner, et forhold jeg ikke har til rent
grove og livløse ting; altså mener jeg at en appell er
mulig, først, og umiddelbart, fra dem til deres skaper, og
dernest, fra dem til dem selv. Men hvis jeg stikker hodet
inn i varmen med overlegg, kan jeg ikke appellere til
varmen eller til den makt som skapte den, og jeg har
bare meg selv å takke. Hvis jeg kunne overbevise meg
selv om at jeg har noen som helst rett til å være fornøyd
med menneskene som de er, og behandle dem deretter,
og ikke i visse henseender i forhold til det jeg ønsker og
forventer av dem, da kunne jeg forsøke å være fornøyd
med tingenes tilstand som en god muslim og fatalist og

si at alt er Guds vilje. Og fremfor alt, der er den for-
skjell mellom å kjempe mot dette og en ren og brutal
naturkraft, at jeg kan kjempe mot dette med en viss
virkning; men jeg kan ikke forvente at jeg, som
Orfeus, skal kunne forandre steners og trærs og dyrs
natur.10

Jeg har ingen trang til ufred med noe menneske el-
ler noen nasjon. Jeg vil ikke drive hårkløveri, dra ut-
søkte distinksjoner, eller presentere meg som bedre
enn mine medmennesker. Jeg søker til og med, kan
man si, en unnskyldning for å føye meg etter landets
lover. Jeg er mer enn ivrig etter å tilpasse meg dem.
Her har jeg sannelig all grunn til å se på meg selv med
mistenksomhet; og hvert år, når skatteoppkreveren
dukker opp, finner jeg meg tilbøyelig til å gjennomgå
den føderale og den statlige regjeringens handlinger
og tilstand påny, og ånden i folket, for å finne et på-
skudd for å tilpasse meg.

«Vi må elske vårt land som våre foreldre,
og hvis vi noen gang ærer det for lite
av mangel på kjærlighet eller flid,
må vi respektere de følger det får,
lære sjelen om samvittighet og religion,
ikke ønske å være herrer
og dra egne fordeler av det.»

Jeg tror staten snart vil befri meg fra alt slikt arbeid, og
da vil jeg ikke være noen bedre patriot enn mine lands-
menn. Sett fra et lavere synspunkt er Konstitusjonen,
med alle sine feil, svært god; lovene og rettssystemet er
meget respektable; til og med denne staten og denne
amerikanske regjeringen er, på mange måter, meget
beundringsverdige, sjeldne foreteelser, ting man bør
være takknemlig for, slik svært mange har beskrevet
dem. Men sett fra et litt høyere synspunkt er de som jeg
har beskrevet dem; og sett fra det aller høyeste, hvem
kan si hva de er, eller om de er verdt å betrakte eller tenke
på i det hele tatt?

 Men regjeringen opptar meg ikke noe særlig, og jeg
vil ofre den færrest mulig tanker. Det er ikke mange
øyeblikk jeg lever under en regjering, selv i denne ver-
den. Hvis et menneske er fri i sine tanker, fri i sin fan-
tasi, ledig i sitt liv, og det som ikke er, aldri lenge av
gangen, synes for ham som om det er, kan ukloke her-
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ETskere eller reformatorer aldri avbryte ham på en fatal
måte.

Opportunisme eller sannhet
Jeg vet at de fleste tenker annerledes enn meg; men de
hvis liv er profesjonelt knyttet til studiet av dette og be-
slektede emner, tilfredsstiller meg så lite som noen.
Statsmenn og lovgivere, som lever så fullstendig innen-
for systemet, ser det aldri klart og nakent. De snakker om
å bevege samfunnet, men har ikke noe hvilested utenfor
det. De kan være menn med en viss erfaring og skarpsin-
dighet, og har uten tvil oppfunnet sinnrike og til og med
nyttige systemer, som vi takker dem oppriktig for; men
all deres klokskap og all deres nytteverdi ligger innenfor
ganske snevre grenser. De har lett for å glemme at verden
ikke blir styrt av taktikk og opportunisme. Webster11 har
aldri avstand til regjeringen, og kan altså ikke
snakke med autoritet om den. Hans ord er
visdom for de lovgivere som ikke overveier
noen essensiell reform i den nåværende
regjeringen; men for tenkere, og for dem
som gir lover for all fremtid, ser han ikke
en eneste gang på emnet. Jeg kjenner
mennesker hvis alvorlige og kloke tanker
om dette temaet snart ville avsløre gren-
sene for hans tankers rekkevidde og hjer-
tevarme. Allikevel, sammenlignet med de
fleste reformatorers billige trosbekjen-
nelse, og den enda billigere visdom-
men og veltalenheten hos politi-
kere i sin alminnelighet, er
hans utsagn så å si de
eneste fornuftige og
verdifulle, og vi takker
Himmelen for ham. I
forhold til de før nevnte
er han alltid sterk, original,
og fremfor alt, praktisk. Men
hans beste egenskap er ikke visdom,
det er forsiktighet. Advokatenes
sannhet er ikke sannhet, men kon-
sekvens, eller konsekvent opportu-

nisme. Sannheten er alltid i harmoni med seg selv, den
er ikke hovedsakelig opptatt av å vise den rettferdighet
som måtte være i overensstemmelse med regjeringen.
Han fortjener virkelig å bli kalt, som han er blitt det,
Konstitusjonens forsvarer. Han slår bare defensive slag.
Han er ingen leder, men en som fulgte etter. Hans ledere
er mennene fra 1787.12 «Jeg har aldri gjort noen anstren-
gelse», sier han «og akter aldri å gjøre noen anstrengelse;
jeg har aldri støttet, og vil aldri støtte noen anstrengelse
for å forstyrre ordningen slik den opprinnelig ble skapt;
en ordning som bragte de forskjellige statene sammen
i Unionen.» Mens han stadig tenker på den sanksjonen
Konstitusjonen gir slaveriet, sier han: «Fordi det var en
del av den opprinnelige overenskomsten – la det forbli
som det er.» Til tross for sin særlige skarpsindighet og
dyktighet er Webster ute av stand til å ta et faktum ut av
sin rent politiske kontekst og betrakte det fritt ut fra sitt

intellekt – hva, for eksempel, sømmer det seg i
dag å gjøre her i Amerika med hensyn til sla-

veriet? Og han våger eller blir drevet til å
komme med et slikt desperat svar som det
følgende, mens han foregir å snakke abso-
lutt og som privatpersen – og hvilken ny og
bemerkelsesverdig kodeks for sosiale for-
pliktelser kan man hente ut av denne utta-

lelsen?: «Måten», sier Webster, «som regje-
ringen i slavestater skal regulere dette på, må

de selv komme frem til utifra det ansvar de har
overfor sine borgere og alminnelige lover for

anstendighet, menneskelighet og rettferdig-
het og overfor Gud. Selskaper13 som er dan-

net annetsteds, med utgangspunkt i
medmenneskelige følelser, eller

av andre årsaker, har ingenting
som helst med dette å gjøre. De
har aldri fått noen oppmuntring
av meg, og de vil aldri få det.»

 De som ikke kjenner renere
sannhetskilder, som ikke har

kommet lengre oppover sann-
hetens elv, står, og står klokelig
på Bibelens og Konstitusjonens
grunn, og drikker der av den med
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ærbødighet og ydmykhet; men de som ser den komme
sildrende ut i en innsjø, en dam, omgjorder sine lender
nok en gang og fortsetter sin pilegrimsferd mot utsprin-
get. Amerika har aldri hatt noen genial lovgiver. De er
sjeldne i verdenshistorien. Det finnes talere, politikere,
og veltalende mennesker i tusentall; men den taleren har
enda ikke åpnet munnen for å snakke, som har svar på
dagens meget besværlige spørsmål. Vi elsker veltalen-
heten for dens egen skyld, ikke for noen sannhet som
måtte bli ytret, eller noen heltemodighet den måtte inspi-
rere til. Vår lovgivning har enda ikke lært den relative ver-
dien av frihandel, og av frihet, fellesskap og rettskaffenhet
i en nasjon. Den har hverken geni eller talent for relativt
små spørsmål om beskatning eller finans, handel, fa-
brikkvirksomhet og jordbruk. Hvis vi ble overlatt uteluk-
kende til Kongressens langtrukkent ordrike visdom,
ukorrigert av folkets modne erfaring og virkningsfulle
innvendinger, ville ikke Amerika lenger beholde sin rang
blant nasjonene. Kanskje har jeg ikke noen rett til å si det,
men Det nye testamente har eksistert i 1800 år, og likevel:
Hvor er de lovgivere som har klokskap og praktisk sans
nok til å gjøre seg nytte av lyset det lar falle på lovgivning-
svitenskapen?

 En regjerings autoritet, til og med en slik som jeg er
villig til å underkaste meg – for jeg vil gladelig adlyde
mennesker som vet og kan bedre enn meg selv, og i
mange henseender til og med mennesker som hverken
kan så godt eller vet like mye – en regjerings autoritet er
fremdeles uren: For å være helt rettferdig må den ha sank-
sjon og tilslutning fra den som blir styrt. Den kan ikke ha
noen annen myndighet over min person eller min eien-
dom enn den jeg gir den. Fremskrittet fra et absolutt til et
begrenset monarki, fra et begrenset monarki til et demo-
krati er et fremskritt i retning av en sann respekt for indi-
videt. Til og med den kinesiske filosofen var klok nok til å
betrakte individet som Imperiets grunnpilar. Er et demo-
krati, som vi kjenner det, den siste mulige utviklingen av
styreformen? Er det ikke mulig å ta et skritt lenger i ret-
ning av å anerkjenne og organisere menneskerettighe-
tene? Det vil aldri eksistere en fri og opplyst stat før staten
anerkjenner individet som en høyere, en individuell
makt, som all dens egen makt og autoritet er utledet av, og
som må behandles deretter. Jeg har glede av å se for meg at

det en gang oppstår en stat som tar seg råd til å være rettfer-
dig mot alle mennesker, og som ikke engang ville finne
det uforenlig med sin egen verdighet at noen få valgte å
leve på avstand fra den, hverken befattet seg med den eller
lot seg omfavne av den, men oppfylte sine naboplikter og
sine plikter mot sine medmennesker. En stat som bar
denne type frukt, ville berede veien for en enda mer per-
fekt og storslått statsdannelse, som jeg også har forestilt
meg, men enda ikke sett noe sted.

Noter
1: Essayet ble første gang publisert anonymt under tittelen
Protest against the sivil government, i et pyntelig magasin kalt
Estetiske papirer, redigert av Nathanael Hawthornes svige-
rinne i Boston. Vi kjenner ikke til at det er utgitt på norsk
tidligere.
2: Posse Comitatus: (lat.) Frivillig arme.
3: Revolusjonen i 1775: Uavhengighetskrigen mot Eng-
land som ble avsluttet i 1783.
4:  På den tiden da dette essayet ble offentliggjort, var det
lagt frem et lovforslag i staten Massachusetts, som gikk ut
på at Massachusetts, som ikke selv hadde slaveri, skulle
utlevere rømte slaver til sørstatene f. eks Carolina. Det var
mye debatt om lovforslaget, men det ble vedtatt i januar
1850, altså kort etter at denne artikkelen ble offentliggjort
5: Odd Fellow ordenen kom fra england til Amerika tidlig
på 1800-tallet, og var et hemmelig ordenssamfunn. Den
driver i dag filantropisk virksomhet over hele verden.
6: Abolisjonister: de som ville avskaffe slavehandelen i
USA; nå også brukt f.eks i forbindelse med avskaffelse av
dødsstraff.
7:  Se note 4
8: Koppskatt: En generell skatt som ilegges alle borgere.
9: «Concord» er navnet på landsbyen der Thoreau bodde,
og antagelig også en elv.
10: Orfeus var en gresk sagn-skikkelse som ved sitt lyree-
spill beveget alt og alle, selv døde ting, da han ville hente
sin elskede Euridice fra Hades (dødsriket)
11: Webster, Daniel (1782–1852): Daniel Webster,
(1782–1852 ) Kjent folketaler, jurist og statsmann, promi-
nent medlem av Høyesterett, kongressmann i to perioder,
senator og utenriksminister (50–52).
12: «Mennene fra 1787»: Den forsamling som utformet
den amerikanske Konstitusjonen.
13: Muligens sikter han til anti-slaveri-selskapet som ble
dannet i England i 1833.

Oversatt fra engelsk av Kurt Narvesen.
Noter og undertitler er lagt til av redaksjonen.
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Kort introduksjon
Da Walt Whitman på sine eldre dager
kom over Swedenborgs beretning om
sitt livs avgjørende visjon – som
skjedde mens han spiste lammestek på
en pub i London, slik er verden! –
smilte han kollegialt og sa: Jaja han
også ... Men om sin egen vielse til livs-
gjerningen fortalte han aldri. Noe må
ha skjedd: Den halvstuderte eiendoms-
spekulanten, avisutgiveren, brød-
journalisten, den sørgelig konvensjo-
nelle leilighetspoeten må ha sett noe
da han publiserte første utgave av sin
berømte bok i 1855, 36 år gammel. Det
skulle komme åtte utgaver til i løpet av
de 37 år han hadde igjen å leve, ett verk,
stadig utvidet og forandret, en samlet visjon av det enkelte menneskes hellighet,
av tingenes hellighet, av Gud, Buddha, Kristus i alt som lever: av broderskap,
søsterskap, demokrati i dypeste forstand. På et nytt språk, i en helt ny maner, som
ble avgjørende for all fremtidig poesi, kloden over. Han hadde sine forgjengere:
Bøhme, Paracelsus, Swedenborg, Blake, og som dem kom han til å gripe inn i
verdensutviklingen. Det han ikke hadde, var en forlegger, også det i likhet med de
fleste av forgjengerne; han fikk faktisk heller aldri noen. Som de samme forgjen-
gerne led han av en påtagelig mangel på respons – verst var det i hans eget land:
Berømmelsen der kom først mot slutten hans liv, som en rekyl fra Europa. Og når
det gjelder etterfølgere – hvordan etterfølger man en profet? Man gjør det ikke.
Maneren, måten – javel, men ingen kan være mer forargelig, mer lysskimrende,
mer umulig dårlig og samtidig mer fabelaktig levende enn Whitman. Han hadde
sin visjon, og ingen andre kan komme til å ligne ham.

Whitman på norsk:
Per Arneberg: Sangen om meg selv (1947, ett dikt – 95 s)
Kurt Narvesen: Gjenkomst i mai (1982, fem dikt)
Håvard Rem og Kurt Narvesen: Tilegnet den usynlige verden (1984, 55 dikt)

Kurt Narvesen

Fire dikt av

Walt Whitman
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Til fremmede land

Jeg hørte dere bad om hjelp til løsning av denne gåten Den nye verden,
dere ville lære om Amerika, om hennes sterke demokrati;
derfor sender jeg dere mine dikt; det dere leter etter, kan dere finne der.

Selvet synger jeg

Selvet synger jeg, en enkel, adskilt person,
men ytrer allikevel ordet Demokrati, ordet En-masse.

Fysiologi fra topp til tå synger jeg,
fysiologi eller hjerne alene er ikke Musen verdig, hele formen er langt mer verdig,
den kvinnelige på like fot med den mannlige synger jeg.

Livet selv, vel deg i lidenskap, puls og kraft,
muntert, skapt for de frieste handlinger under guddommelige lover,
det moderne mennesket synger jeg.
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Å alltid levende, alltid i ferd med å dø

Å alltid levende, alltid i ferd med å dø.
Å mine begravelser i fortid og nåtid,
å meg der jeg skritter frem, materiell, synlig, bydende som aldri før,
å meg som jeg var i årevis, nå død (jeg sørger ikke, jeg er tilfreds;)
å det å skille seg fra alle disse likene, snu seg og se på dem der de ligger,
for å fortsette (Å levende! Alltid levende!) og forlate dem for godt.

Mens tiden nærmer seg

Mens tiden nærmer seg, mens skyene mørkner,
kommer angsten: verre enn noen gang før.

Jeg kommer til å fortsette,
jeg skal reise gjennom Statene en stund, men jeg kan ikke si hvor eller hvor lenge,
en dag, en natt, mens jeg synger, vil min stemme kanskje forstumme.

Å bok, å sanger! Må dette være alt?
Må vi ende slik, i vår egen begynnelse? Og allikevel er det nok, å sjel,
å sjel, vi har vært her, synlig til stede – det er nok.

gjendiktet av Kurt Narvesen
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Treminuttersspill
Fire enaktere oversatt av Arne Krohn Nilsen

Som et utsnitt fra en idealistisk linje i amerikansk åndsliv vil vi
i dette nummeret, i tillegg til Thoreau og Whitman,  også
presentere den amerikanske forfatteren og dramatikeren
Thornton Wilder (1897–1975). «Treminuttersspill»
(Threeminuteplays) var Thornton Wilders eget navn på de 16
enakterne i samlingen med samme navn.  Alle stykkene er korte,
og ingen av dem har mer enn tre roller. Fire av spillene ble
presentert i Cogito nummer 4 og kan leses der. Her følger fire til.

Disse tekstene kan leses som
forsøk på inderliggjøring og
meningsdannelse. Mennesker
fører konflikter med seg inn i
møtet med døden. Hva opp-
står? Enhver kan bare finne sitt
eget svar.

En slik interesse og oriente-
ring står i kontrast til det
Amerika vi kjenner gjennom
dagens massemedier: Et makt-
og voldshungrig Amerika,
blygselløst, kontrollerende og
psykopatisk. Men det finnes
også et annet Amerika. En
folkesjel med vilje til empati og
genuin medfølelse.

Thornton Wilder
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Mozart og den
gråkledte budbringer

I et fattigslig rom i Wien sitter Mozart ved bordet og setter
ut for orkester «Tryllefløyten». Notepapir ligger strødd ut-
over gulvet. Hans hustru trer inn i stor opphisselse.

Konstanze: Det er én her som vil snakke med deg. Sikkert
en av høy rang. Å, om det var et oppdrag fra hoffet!

Mozart (ubeveget): Ikke så lenge Salieri lever!

Konstanze: Ta på deg skoene, kjære! Det er en som er helt
kledt i grått, med en grå maske for øynene, og han er
kommet i en stor vogn, og våpenskjoldet på vogndøren
er tildekket med et Tedeum eller noe lignende. (Med et
par–tre håndgrep bringer hun rommet i orden.)

Mozart: Ikke så lenge Salieri lever!

Konstanze: Vær nå litt vennlig, Gangl, jeg ber deg! Vi tren-
ger penger, min skatt! Hør iallfall på hva han har å si, og
si «Ja» og «takker ydmykst», og så kan vi drøfte det etterpå
når han er gått. (Hun holder jakken hans frem): Ta den nå
på deg, og kom deg i skoene!

Mozart (sukker): Jeg føler meg ikke bra. Jeg er ikke
hjemme. Jeg arbeider. Det finnes ikke på hele den skapte
jord et eneste besøk som kunne interessere meg. Men før
ham inn!

Konstanze (hjelper ham på med jakken): Altså, vær nå ikke
så stolt! Ta imot ham!

Hun skynder seg ut og kommer straks etter tilbake i følge med
den besøkende. Denne er fra hode til fot kledt i grå silke. Hans
funklende øyne ser gjennom de smale spaltene i en smal, grå
silkemaske. Han holder et grått, parfymert lommetørkle for
nesen. Man kunne tro at han var en elegant begravelsesagent.

Den gråkledte: Kapellmester Mozart, Deres tjener
– Serviteur, Madame!

Mozart: Til tjeneste, min herre.

Den gråkledte: Høyt ærede og skattede mester, overalt
hvor musikkenes edle kunst hersker, overalt hvor geni
skattes, blir navnet Wolfgang Amadeus Mozart …

Mozart: Min herre, komplimenter forvirrer meg alltid, og
jeg ber Dem spare meg for denne forsmedelse, idet De
straks sier meg grunnen for … Hvem skylder jeg den ære?

Den gråkledte: Høytskattede mester, før jeg overbringer
mitt ærende, ber jeg Dem gi meg det løfte, at dere begge,
De og Madame – enten De tar imot oppdraget eller ikke
– at dere begge …

Mozart: Jeg gir Dem løfte om vår taushet, for så vidt det
ikke rører ved min ære eller skader noen. Vær så vennlig,
fortsett!

Den gråkledte: Du skal altså vite, nådige og geniale mes-
ter, at jeg kommer fra en herre som i seg forener alle
fødselens, navnets og gavmildhetens og visdommens
fortrinn.

Mozart: Ha! En europeisk hemmelighet!

Den gråkledte: Hans eksellense har lidd et dypt smertelig
tap. For kort tid siden døde hans hustru fra ham, en dame
som nøt sin krets' beundring, og som var det eneste lys
i sin høyst berøvede manns liv. Derfor, ærede mester, ber
hans eksellense Dem om å ta på Dem oppdraget å kom-
ponere en dødsmesse til ære for denne damen. Han ber
Dem legge Deres høyeste oppfinnsomhet i verket, og
den rikdom av harmonier og melodier som har gjort
Dem, høyt ærede mester, til vår tidsalders pryd. For dette
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riksdaler – to hundre nå, og de andre to hundre så snart
De leverer de første fire numre.

Mozart (til Konstanze): Nå der ser du, ingen særlig grunn
til stolthet.

Den gråkledte: En eneste betingelse er knyttet til oppdra-
get.

Mozart: Ja, det har jeg hørt. Verket må inneholde min
høyeste oppfinnsomhet.

Den gråkledte: Det er en fordring det vil være lett for Dem
å etterkomme, mester. Men betingelsen er: De skal over-
late hans eksellense denne komposisjon som et ano-
nymt verk, og ikke med så meget som et ord, eller et tegn,
ikke engang med et nikk med hodet, tilkjennegi det som
Deres eget.

Mozart: Og hans eksellense er ikke klar over at de sider
jeg komponerer – kanskje på høyden av min skapende
evne – vil være tilstrekkelig vitnesbyrd om opphavsman-
nen, selv uten mitt navns underskrift?

Den gråkledte: Kan så være – men selvfølgelig vil min
herre sørge for at ingen annen komponist noensinne vil
være i stand til å utgi verket for sitt.

Mozart: Fort! Hit med kontrakten, jeg underskriver! De
to hundre dalerne kan de gi til min hustru ute i trappe-
oppgangen. Kom igjen i august, og De skal få de fire
første numrene. Deres tjener, min herre.

Den gråkledte (idet han bukker seg baklengs ut døren):
Serviteur, Maestro! Serviteur, Madame.

Konstanze kommer straks etter tilbake og ser engstelig bekym-
ret på sin mann.

Konstanze: Et besøk fra himmelen, Gangl! Nå kan du dra
ut på landet. Nå kan du koste på deg alle Böhmens vin-
merker.

Mozart (bitter): Godt. Og akkurat nå som jeg hadde tenkt
å skrive et rekviem. Men et for meg selv. Nei, stolt trenger
jeg ikke være.

Konstanze (søker å avlede ham): Hva kan det være for folk?
Tenk etter!

Mozart: Å, det er en åpenbar hemmelighet. Det er greven
av Walsegg. Han komponerer selv. Men for det meste
kjøper han strykekvartetter av oss; han visker ut navnet
og lar dem spille på sitt slott. Hans gjester smigrer ham
og later som de har gjettet at han er komponisten. Og
han nekter ikke direkte for det. Han legger an på å se
forlegen og forvirret ut. Og nå har det lyktes ham å kom-
ponere et rekviem. Men min stolthet vil forringe det.

Konstanze: De vet jo, de kommer bare til å le av ham.
Musikken vil tale for seg selv. Himmelen har villet
skjenke deg fire hundre daler.

Mozart: Og Himmelen har gjort det med humor.

Konstanze: Hva er det for slags menneske, grevinnen?

Mozart: Hennes uforskammethet er himmelropende.
Som en pasje kledte hun seg, som om hun var
Cherubino. Jeg kan godt huske hennes rødsminkede
kinner og hennes mørke teint og hennes seksti år.

Konstanze (etter en taushet): La oss heller sende ham
pengene tilbake. Du kan skrive musikken uten å behøve
å skrive den for disse folkene.

Mozart: Nei, det er noe jeg kan like i alt dette. Det er
nettopp det falske ved det jeg kan like. Hva har det vel å
si hvem som setter sitt navn på slik musikk eller hvem
den skrives til ære for? (Han kaster seg på sofaen med
ansiktet vendt mot veggen): Hvem er det vi musikere
komponerer for? Salieri? – For velyndere? Greven av
Walsegg! – For publikum? Grevinnen av Walsegg! – Jeg
skal skrive dette rekviem, men det blir for meg selv, for
med meg lakker det mot slutten.

Konstanze: Kjære deg, ikke snakk slik! Se til at du får sove
litt! (brer over ham et teppe): Hvordan kan du si noe sånt?
Tenke det med! Du kommer til å leve lenge ennå og
skrive mye skjønn musikk. Vi sender pengene tilbake og
frasier oppdraget. Dermed er saken ute av verden. Sov
nå, min skatt.

Hun forlater rommet og lukker døren stille etter seg. Mozart,
utlevert til sin ungdom, sin sykdom og sitt geni, rystes av heftig
gråt. Hans gråt forstummer etterhvert, og han sovner. I hans
drøm vender den gråkledte budbringer tilbake.
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hvem jeg er.

Mozart (snur seg ikke): Du er hushovmester hos greven av
Walsegg. Gå og si ham at han kan skrive sin musikk selv!
Jeg vil ikke smusse min penn til ved å forherlige hans
frue. La de slette begrave de slette!

Den gråkledte: Så bli liggende med ansiktet vendt mot
veggen, og vit: Det er døden selv som har gitt deg dette
oppdrag.

Mozart: Døden er ingen spøkefugl! Den bærer ikke noe
parfymert lommetørkle på seg.

Den gråkledte: Så bli liggende med ansiktet vendt mot
veggen, og vit fremfor alt at for hver sammenblanding av
omstendigheter lar det seg finne to forklaringer: den til-
synelatende og den virkelige.

Mozart: Så tal, denunsiant! Jeg kjenner den tilsynela-
tende. Hvilken annen forklaring lar seg finne for denne
ydmykelse?

Den gråkledte: Døden selv er det som gir deg oppdraget
til dette rekviem. Du skal gi stemme til alle de sovende
millioner som ingen stemme har, uten deg, som kan tale
for dem. Der ligger krigsherrene og tyvene, dronningene
og tjenestepikene, mens deres jordiske ihukommelses
kveld1 alt  faller på, mens fra den store gravlund et uopp-

hørlig Misere nobis lyder opp. Bare gjennom den store
kjærlighets mellomkomst , og den store kunst, som selv
er kjærlighet, kan dette fortvilelsens skrik stilles. Er det
ikke grunn nok til at et verk som dette bør være uten
navn?

Mozart (faller skjelvende på kne): Tilgi meg!

Den gråkledte: Og derfor ble en av de ynkeligste og
forfengeligste av mennesker valgt som påskudd og an-
ledning. Nå er denne kvinne i dødens makt, og all hen-
nes dårskap er gått opp i hennes nye stands verdighet og
opphøyethet. Hvor er nå din stolthet? Her er hennes sko
og det tant hun pyntet seg med. Trykk det til dine lepper.
En gang til! Og nok engang! Vit fra nå av: Bare den som
har kysset den spedalske, kan komme inn i kunstens
himmelrike!

Mozart: Jeg har syndet, men la meg få oppfylt en eneste
bønn! La meg få leve til jeg har skrevet ferdig mitt rek-
viem.

Den gråkledte: Nei! Nei!

Og det ble ufullendt.

1: Deres jordiske minnes kveld.
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Solen har gått ned over den myrlendte sletten og etterlater
en gulbrun flamsk belysning. Midt ute på sletten blant tuster
av jerngress står et gammelt rundtårn. Den smale inngangs-
døren er av grønn bronse med merker etter mange harde
angrep. Over døren er to små vinduer, det lyser av og til opp
i dem. I skumringslyset som henger over sletten, snubler en
mann i rustning seg frem til det ene dørtrinnet foran døren.
Han er hardt såret, han blør fra mange sår. Riddderen
blåser i sitt horn; landskapet samler seg for å lytte.

Roland: Jeg dør ... Dere må åpne døren for meg.

Landskapet ler, blir så plutselig taust. Etter en stund hører
man dets underjordiske vann igjen suge på sunkne trestam-
mer.

Roland: På langt hold så jeg lysene herfra ... Dere kan ikke
gjemme dere for meg nå.

Sletten livner til og fatter sterk interesse for den fremmede. Det
lyser sterkere opp i et av vinduene og en pike kikker ut. Hennes
stemme og adferd er selsomt uengasjert og upersonlig, som om
hun var blitt kalt bort fra en oppslukende interesse og var
oppsatt på å komme tilbake til den.

Roland: Å, du er her! skynd deg, kom ned til meg! Alle
mine sår blør. Jeg dør av tørst.

Piken: Hvem er du, siden du tar deg den frihet å utstede
ordrer overfor dette tårn? En eller annen keiser, formo-
dentlig?

Roland: Mitt navn er skrevet inn på sverdet til Carolus
Magnus sammen med mange andre: Det får være nok.

Piken: Da er du kan hende en eller annen konge – drevet

ut i ødemarken av dine ikke altfor vennligsinnede un-
dersåtter?

Roland: Ingen konge, men en venn og tjener av konger.

Piken: Å! Da er du en eller annen vis rådgiver. Hvis du er
så vis, så åpner vi straks døren for deg.

Roland: Ikke vis, men ofte hørt i Keiserens råd; min
stemme gjelder likt med mange andres.

Piken (helt udeltagende, lett til en eller annen inne i tårnet):
Jeg tror sannelig det er en eller annen benådet sanger. La
oss binde våre sandaler på straks og by ham rødvin å
drikke, for til enhver tid satte vi diktere høyt.

Roland: Jeg er ingen sanger, men en som til alle tider
elsket strengeinstrumentet og sangen. Lukk døren opp!
For vinden er kald over sletten, og de første fryktelige
stjerner trer inn i sine baner. Lukk døren opp! For mine
årer tømmer seg ut her på din terskel.

Piken (lener seg langt ut, hennes røde hår faller nesten ned
til hans skuldre): Slå døren inn, herr ridder. Mangt er
vunnet med maktbruk.

Roland: Mine hender er uten styrke ... Jeg ligger på mine
knær ... Ha medlidenhet!

Piken ler muntert til sin venninne innenfor.

Roland: Fra stjernene kommer til hjelp, Maria, du Guds
moder. Til deg ble jeg viet i mitt første år, hvert år siden
har jeg fornyet mine løfter. Fra ditt gyldne sinn og din
stemmeløse makt send forløsning for denne nød.

En annen pike, mørk og tankefull. viser seg i det andre vin-
duet.

Den første piken (fortrolig): Nå ber han.
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siste stunden vender tilbake til hans tidligste barneår,

Den første piken: Er det ikke vakkert at en ridder vil ofre
tanker på et lite barn?

Den mørke piken: Hva har bragt Dem hit, herr ridder?

Roland: Slaget trakk seg plutselig vestover. Dette tårnet
var alt jeg kunne se. Og hit bragte jeg mine sår.

Den første Piken (bløtt): Du ser han er ennå i stand til å tenke
fornuftig; å så fornuftig han er.

Den mørke piken: Hva fikk deg til å tro at vi kunne hjelpe
deg?

Roland: Jeg vet hva dere heter! Hele mitt liv har jeg hørt
om dette tårnet. De sier at utadtil er det mørkt og avvi-
sende, men innenfor står hver helt blant sine likemenn
og de store dronninger skrider stolt i trappene.

Den mørke piken: Og dette tror du?

Roland (etter en Pause): Ja. (Plutselig sinne): Få døren opp!

Der er en plass til meg der inne! Død, lukk opp døren!

Den første piken (trekker håret dovent til seg): Han er uimot-
ståelig, denne store mann.

Roland: Oliver! Oliver! Carolus Magnus! Jeg hører stem-
mene deres! Det er jeg, Roland, her ute på den mørke
sletten. Min kropp ofret jeg for dere. Min ånd sendte jeg
tilbake til Himmelen for å forsvare dere. Lukk opp ...

Sletten føler seg litt betuttet over all denne sterke følelse. Den
ligger stille. Døren åpner seg sakte opp mot en hall full av
drivende fiolett dis, noe av den unnslipper og blir borte over
sletten. Piken med det røde håret ser man gå innover i hallen.
Hun ser seg tilbake med et uttrykk av spott. Den mørke piken,
gråkledt, lener seg over terskelen og holder en skål frem mot
ridderens lepper.

Den mørke piken: Fatt mot, dristige hjerte. Hvor lang tid
tok det deg ikke å tro godt om oss. Så få tanker skjenket
du oss mens du levet, at vi har trukket tiden litt ut for deg
nå ved din død.
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Midt i Middelhavet. Soloppgang etter en stormnatt. Sjøen
går ennå høy. En stor venedisk karakke har i nattens løp
lidd skibbrudd. Skip og mannskap er forsvunnet, bare frak-
ten er tilbake, strødd ut over havoverflaten. Hvert øyeblikk
dukker nye skatter opp fra lasterommet og  blir spredd
milevis hit og dit straks de når overflaten: persiske tepper,
brede stykker av brokade, store baller med krydderrier, til-
laget av tropiske blader og ombundet med tørrede ranker.
Samt en tilsynelatende endløs remse rå silke som vikler seg
av en ibenholtstang. I forgrunnen famler en havfrue seg
frem gjennom alt vrakgodset med betraktelig avsky. For en
som er vant til dyphavsfargenes skyggefulle harmoni, har
disse skarlagensrøde og orangegule toner intet tiltrekkende.
Brigomeide har det grønne, trådete hårete havfruer har,
med spraglede muslinger flettet i, dessuten de glinsende
skuldrene og en grå munn med smale lepper som er det
vanlige hos hennes art.

Plutselig støter hun på prinsen. Den kongelige divan er blitt
skyllet overbord fra fordekket, og mens de kjempemessige puter
etterhvert suger seg fulle med vann og flyter vekk fra divanen,
ligger prinsen bevisstløs på den. Et øyeblikk betrakter
Brigomeide ham med åpen munn, hun åler seg nærmere,
holder seg fast i kvastene av støvperler, bøyer seg forsiktig over
ham og stirrer lenge og forundret inn i hans ansikt. Hun
utstøter et svakt sukk; mismodig plasker hun litt og betrakter
ham så igjen med pannerynkende oppmerksomhet.

Brigomeide: Han puster. Han har ennå ikke mistet sin sjel
– som de kaller det. Jeg skulle gjerne ha visst hvor han har
den hen. Det er den store forskjellen mellom oss. Vi
havfruer har ingen sjel. Jeg skulle Gjerne ha visst hvor
han oppbevarer den. Jeg har hørt at den skal være å se i
øynene. Kanskje – hvis jeg lånte den av han mens han
sover – ville han ikke savne den engang. Nei – jeg vil be
ham om den.

Hun klapper med ett i hendene for å vekke ham, og glir
derved tilbake i sjøen. Den unge mannen rører ikke på seg.
Hun slår håndflatene hardt mot vannet. Øyeblikkelig opp-
står en virvelvind: Store, fantastisk formede bølger hever
seg, kledt i silke; de bryter over divanen, og prinsen rører
på seg. Straks stryker Brigomeide vannet til ro og retter sin
oppmerksomhet mot den unge mannen.

Prinsen: Far! Ta ikke hånden din vekk! Mine brødre!
Hvorfor er dere tause? Hvor er jeg? – Alt er tapt! Ave
Maris Stella!1

Brigomeide (betrakter ham forskende): Hvordan kunne du
sove slik – under stormen?

Prinsen: Du, du kommer fra en drøm. Du stammer fra
mine feberfantasier. Ja, ja – stormen – du – alt sammen
er bare noe min feber stiller frem for meg. Jeg kommer
til å våkne i Venezia og luttspilleren vil være sovnet borte
ved vinduet. Jeg roper på ham nå, og han vil vekke meg.
Amadeo! Luttspiller! Vekk meg av denne drømmen!

Stillheten som nå følger brytes bare av den sugende lyden som
kan høres ettersom de svære kassenes innhold av hyldemarg
suger vann.

Brigomeide (hardt): Hvem roper du på!? Det er ingen her
utenom deg og meg

Prinsen: Amadeo! – Han svarer ikke. Dette er virkelig.
Men du, du er en drøm, du er en illusjon. Ave Maris
Stella.

Brigomeide (rystet): Jeg er ingen drøm. Jeg er ingen illu-
sjon. Jeg er av kongelig blod blant havfruene – jeg er av
tredje rang; på de tre store flodagene kan jeg binde Thetis
– Agrandis om mitt hår og bære i mine ører den edlere
Muria.

Prinsen: Du er fra en gammel ballade som man lærte meg
som gutt. Og du er i denne siste stund kommet tilbake
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drøm ha glidd henover deg.

Brigomeide (Heftig): Du ... tror jeg bare er en drøm fordi
... fordi man har fortalt deg ... at slike som vi har ingen
sjel.

Prinsen: Hverken sjel eller legeme.

Brigomeide (svakere): Si meg hvor du har sjelen din! Har
du den alltid hos deg?

Prinsen (mens en stor pute driver vekk under hans hånd):
Flos undarum! Redd meg! Hør meg! Hør min bønn!

Brigomeide: Hvem retter du dine ord til? Har jeg ikke sagt
deg, det er ingen her utenom deg og meg.

Prinsen: Du! Si meg hvor stranden er! En slik en som du
kan svømme i dagevis. Redd meg i land på en eller annen
øy! Jeg vil belønne deg rikt – du skal få alt hva du begjæ-
rer.

Brigomeide: Gi meg din sjel. Hele mitt liv har jeg bare
lengtet etter to ting: Etter svart hår og en sjel. Intet annet
har jeg savnet. Jeg skal bringe deg til ditt hjemland hvis
du gir meg din sjel.

Prinsen (heftig): Den kan ikke gis bort. Ingen har noen-
sinne sett den; den lar seg ikke gripe med hendene og lar
seg ikke se eller smake.

Brigomeide: Men det heter jo at den er det kosteligste på
jord; uten den er livet bare en kald rekkefølge av dager;
den er det som skjenker øynene syn og ørene all hørsel
... Du gjør narr av meg! Jeg kan se av ditt ansikt at du i
dette øyeblikk har den!

Prinsen: Ja, og nettopp er i ferd med å miste den.

Brigomeide: Gi meg den, og jeg skal hente opp fra havets
bunn din far og dine brødre. Jeg vil gi deg alle de perler
som her er sunket, og bringe deg frelst tilbake til Venezias
havn.

Prinsen (idet sjøen lukker seg over ham): Amadeo – Lutt-
spiller!

Brigomeide vender seg med forakt bort.

Brigomeide: Den er noe man ikke kan røre ved eller se.
Hva skal jeg da med den?

Prinsen dukker død opp til overflaten, innviklet i remser av
silkesnor.

Brigomeide (stirrer  lenge og alvorlig inn i hans ansikt): Det
er sant! Noe er blitt borte fra hans ansikt ... noe som lå
omkring øynene, som kruset seg om hans munn. Kan-
skje var det sjelen.

Hun klapper i hendene; langt bortefra kommer et uhorvelig
havuhyre svømmende. Det vikler seg inn i de lange drivende
strimer av grått silkeklede.

Brigomeide: Gog-etar! Der er ingenting kostelig igjen hos
denne mann. Du kan fordele ham blant ungene dine.

Leviathan: Det er skrekkelig her overalt, herskerinne.
Disse krydderstoffene har gjort havstrømmene usmake-
lige. I morgen vil havet herfra og til Afrika være ubebo-
elig. Alle ungene mine er blitt syke, herskerinne. De lig-
ger nede i bunnslammet og orker ikke røre seg. Det er
skrekkelig å se dem så ubevegelige, avholdte herskerinne
...

Brigomeide: Jeg vil ingenting vite om dine bekymringer.
Få dette mennesket vekk

Leviathan: Jeg takker, nådige herskerinne!! Kanskje disse
avskyelige essensene har gjort ham spiselig ...

Brigomeide: Ti stille med deg!

Leviathan fjerner prinsen; den skuffede Brigomeide begynner
å kjemme tang ut av håret og synger imens; plutselig avbryter
hun sin sang og føyer ettertenksomt til:

Kanskje er det bedre det; at selv om ditt legeme er havnet
i Leviathans vold, finnes fremdeles en del av deg et eller
annet sted i verden.

1: Hill deg, havets stjerne
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Dammen i Bethesda. – En veldig grå hall med en åpning
i taket som man ser himmelen igjennom. Brede steintrinn
fører fra alle fire sider opp fra vannet. Vannet er i uopphør-
lig uro og kaster blå reflekser henover veggene. De syke, de
blinde og krøplingene ligger på trinnene. De lange taushe-
tens og fortvilelsens timer avbrytes fra tid til annen når en
eller annen stønner og snur seg i fillene sine, eller setter i
med en mismodig jamring eller et plutselig skrik av fortvi-
lelse over sine langvarige smerter. En dør fører ut i for-
hallen, hvor de sykes oppassere fordriver tiden med terning-
spill mens de venter på å bli ropt på, så de kan kaste sine
herrer ut i dammen straks helbredelsens engel rører ved
vannet. Utenfor forhallen er det et glimt av det grelle sollyset
og de tomme gatene ved middagstid i Orienten.

Med ett viser engelen seg på det øverste trinnet. Hans
ansikt og hans drakt lyser i en farge som på en og samme tid
er sølv og gull, og vingene, blå og grønne med rosa spisser,
skinner i det flimrende lyset. Han stiger langsomt ned trin-
nene mellom byltene av sovende og ser ned på vannet som
allerede skjelver i forventning om sin helbredende kraft.

En ny helbredssøkende trer inn.

Den sist ankomne: Kom, etterlengtede kjærlighet. Kom,
lenge ventede kjærlighet. La din hellige finger og ditt
hellige åndepust sette vannet i bevegelse. Her på det
nederste trinnet venter jeg med verkende lemmer og
med sårt hjerte. Befri meg, lenge ventede kjærlighet, fra
denne gamle byrde! Siden jeg ikke kan bli, siden jeg må
tilbake til byen, kom nå, fornyelse, kom nå, forløsning.

En invalid våkner brått av sitt mareritt og roper: «Engelen!
Engelen er kommet. Jeg er helbredet!» Han styrter seg ut i
dammen og spruter vann ut over sine lidelsesfeller. De farer
opp og stirrer begjærlig på vannet. De bøyer seg ut over kanten,
og flere glir uti. Da høres hånende skrik: «Dåren! Dåren! Han

har mareritt igjen Slå ham! Jag ham ut i forhallen:» Inva-
liden som tok feil og de som lot seg narre av ham kommer
seg opp av vannet og ligger dryppende våte og trøstesløse på
trinnene.

Invaliden som tok feil: Jeg drømte at en engel stod ved min
side og at jeg endelig kunne komme bort fra dette for-
hatte sted og disse lidende. Bedre å ta feil og bli hånet enn
å la en sjanse gå fra seg. (Han får øye på den sist ankomne
ved siden av seg og snur seg klagende mot ham.) Hei, du har
i hvert fall ingen rett til være her. Du er i stand til å gå
omkring. Du tilbringer dagene i byen. Bare sjelden er du
innom her, og det kunne hende ved et uheldig slumpe-
treff at du ble den første som fikk se tegnet. Du ville styrte
deg ut i vannet, og en helbredelse ville være spilt. Du er
selv lege. Du har helbredet mine barn. Dra tilbake til
arbeidet ditt og overlat disse mirakler til oss som trenger
dem!

Den sist ankomne (bryr seg ikke om ham; halvhøyt): Min
gjerning mister sin kratt. Helbred meg, lenge ventede
kjærlighet; helbred meg, så jeg kan fortsette. Fornyelse,
forløsning; la meg begynne fra nytt av uten denne lyte
som tynger meg ned.

Invaliden som tok feil: Jeg kommer til å sitte her og ikke ta
øynene vekk fra dammens overflate. Det er min tur nå.
Mange ganger, helt siden jeg først kom hit, mange ganger
har engelen vist seg og satt vannet i bevegelse, og hundre-
der har forlatt hallen hoppende og ropende av fryd. Det
er min tur nå.

Engelen (kneler på det nederste trinnet og holder ettertenk-
somt en finger over det skjelvende vannet): Fryd og oppfyl-
lelse, fullendelse, tilfredshet, ro og forløsning er blitt
lovet.

Den sist ankomne: Kom, lenge ventede kjærlighet.

Engelen (gjør seg – uten å snu seg – synlig for den sist ankomne
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for deg.

Den sist ankomne: Du himmelske budbringer, jeg ber
deg, hør min bønn.

Engelen: Helbredelsen er ikke tiltenkt deg.

Den sist ankomne: Visselig, visselig er englene vise. Visse-
lig lar du, O fyrste, deg ikke bedra av min tilsynelatende
sunnhet. Dine øyne formår å se de garn som mine vinger
er fanget i. Den synd som alle mine bestrebelser, før de
er utført, synker ned i, er ingen hemmelighet for deg.

Engelen: Jeg vet det.

Den sist ankomne: Det er ingen skam overfor en engel å
berømme meg av hva jeg ennå kunne gjøre i kjærlighe-
tens tjeneste, var jeg bare befridd fra denne byrde.

Invaliden som tok feil: Sannelig er vannet i selsomt opprør
i dag. Forvisst kommer jeg til å bli helbredet!

Engelen: Jeg må skynde meg. Allerede står himmelen i
brann av hærskarene som forsamler seg, for tiden er inne
for den nye sang blant oss. Jorden selv fornemmer hva
som forberedes i himlene og prøver seg på  sine lovsan-
ger. Barn som er født i denne time tilbringer hele sitt liv
i en mer våken lengsel etter den fullkommenhet som
venter dem.

Den sist ankomne: Å, i en slik time ble jeg født, og dobbelt
fryktelig for meg er feilen i mitt hjerte. Må jeg, du fyrste

og sanger, slepe min skam gjennom livet, dypere bøyd
enn min neste?

Engelen (står et øyeblikk taus): Uten ditt sår, hvor var din
kraft? Selve din anger er det som lar din lavmælte
stemme trenge inn i menneskenes hjerter. Selv englene
formår ikke å overbevise de  arme forvirrede menneske-
barn slik som et  eneste menneske kan som er blitt rad-
brukket på livets hjul. I kjærlighetens tjeneste duger bare
de sårede krigere. Tre tilbake.

Han kneler fort ned og trekker fingeren gjennom vannet. Og
snart er vannet i bevegelse, små krusninger sprer seg. De øker,
og en guddommelig vind stryker over vannets muntre flate.
Bølger slår opp på trinnene. Invaliden som tok feil, kaster seg
uti, og hele flokken tumler, velter eller humper uti. Oppas-
serne kommer løpende inn i forhallen. Ståk og styr. Endelig
dukker invaliden, som denne gang ikke tok feil, opp og
springer full av fryd opp trinnene. De øvrige følger ham,
hostende og sukkende. Engelen smiler et øyeblikk og forsvin-
ner.

Den helbredede: Se, hånden min er ny som et barns. Ære
være Gud! Jeg har begynt fra nytt av. (Til den sist
ankomne): Måtte du bli den neste, min bror.  Men bli først
med meg hjem, bare en time. Min sønn er forsunket i
mørke tanker.  Jeg – jeg forstår ham ikke, og bare du har
kunnet fjerne hans tungsinn. Bare en times tid ... min
datter, etter at barnet hennes døde, lever som blant skyg-
ger. Oss vil hun ikke høre på.
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Walid al-Kubaisi er født i Bagdad. Han flyktet fra Irak
under krigen mellom Irak og Iran, og kom til Norge i
1986. Her har han klart noe som vel må kunne kalles en
bragd for en med hans språklige bakgrunn (arabisk):
Han har etablert seg som norsk forfatter. Gjennombrud-
det fikk han med boken Min tro, din myte i 1996, som
ble innstilt til Brageprisen. Som en rød tråd gjennom
forfatterskapet går drømmen om et virkelig flerkulturelt
samfunn. Ikke et samfunn hvor forskjellige kulturer le-
ver side om side i sine lukkede rom, men et samfunn av
mennesker som betrakter hverandre som enkeltindivi-
der uavhengig av tilhørighet i religiøse, kulturelle eller
etniske grupper. Med sine debattinnlegg i aviser og tids-
skrifter har Walid alltid forsvart innvandreres soleklare
rett til å kritisere både den norske og sin egen kultur. Det
siste vekker fremdeles forargelse, både blant troende
muslimer og de nordmenn som finner det enklest å
kunne se på innvandrere med muslimsk bakgrunn som
en homogen gruppe

Dette kunne vært et naturlig tema for en samtale,
men akkurat nå er det andre ting som er presserende.
Vi vet ikke hvordan Walids hjemland vil se ut når
Cogito kommer ut av trykken, men det er grunn til å
være pessimistisk. De langsiktige følgene av krigen er
det vanskelig å spå om, men vi kan prøve å forstå litt av
bakgrunnen for situasjonen i Irak og de andre landene
i Midtøsten. Walid krydrer gjerne sine kronikker og
essays med anekdoter og historier. Når jeg spør om
hvilken virkning den stadige vestlige inngripen har
hatt og har på den arabiske verden, illustrere han for-
holdet med følgende fortelling:

Ikke tykkere og ikke tynnere
En kalif sa en gang til sin vesir: «Jeg vil se om du er vis nok
til å være min rådgiver. Jeg gir deg denne lille sauen. Kom
tilbake med den om et år; den skal ikke være hverken
tynnere eller tykkere. Hvis den er blitt tynnere eller tyk-

Samtale med Walid al-Kubaisi i Oslo, mens krigen
er under oppseiling i Irak

«Jeg var i Irak, og jeg spurte folk jeg møtte: 'Hva ønsker dere?
Demokrati?' De så på meg: 'Du snakker akkurat som de vestlige
radiostasjonene. Vi vil ha rett til å skaffe oss vårt daglige brød.
Vi vil ha rett til å leve som andre. Hva slags demokrati skal vi
praktisere? Når disse demokratiske landene straffer oss med
sanksjoner, får oss til å sulte, får våre barn til å dø. De sier det
er på grunn av Saddam Hussein. Dette er ikke riktig. Vi vil ikke
ha et slikt demokrati. Demokrati som tvinges på oss, vil vi ikke
ha!»

BILDE
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kere, vil jeg drepe deg!» Hva skal vesiren gjøre? Hans
datter er veldig klok: «Hva er det med deg pappa», sier
hun. Han sier: «Denne sauen må jeg levere tilbake til
kalifen om et år, og den må veie det samme som den gjør
nå. Den må hverken være tykkere eller tynnere. Er den
det, vil kalifen få meg drept!» «Bare ta det med ro», sier
datteren til faren, «Gå og legg deg, og overlat sauen til
meg. Jeg skal levere den med samme vekt om et år. Den
skal ikke legge på seg og ikke bli tynnere.» «Men hvor-
dan?» spør faren. «Ikke tenk på det, bare gi sauen til meg.
Det er bare en ting jeg trenger: en ulv.» «En ulv?» sier
faren, «hva er det du vil gjøre?» Hun sier: «Ikke tenk på
det, jeg skal hjelpe deg og redde livet ditt.»

Så han skaffet henne en ulv. Hun bandt sauen i går-
den og gav den mye mat: gress og bygg og annet godt.
Sauen begynner å legge på seg. Men da kommer hun
med ulven! Hun binder den helt nært sauen. Ulven er
sulten og vil spise sauen, men lenken er akkurat så lang
at den ikke når frem. Sauen blir så skremt av ulvens

nærvær at den fort blir tynnere igjen. Så tar hun ulven
vekk og gir sauen mat. Hver gang sauen begynner å
legge på seg litt, henter hun ulven igjen.

På denne måten klarte hun å beholde den samme
vekten på sauen hele året. På slutten av året gav hun
sauen tilbake til sin far vesiren, som leverte den til kali-
fen med samme vekt som et år tidligere. Og han sparte
livet. Dette er det som skjer med de arabiske landene.

– De får ikke anledning til å utvikle seg?
– De får utvikle seg litt, så kommer en krig fra Israel:

Etter at Nasser tok makten i Egypt i 1956, og landet opp-
nådde selvstendighet, ble Egypt angrepet av Israel i
1967. Etter sju år, i 1973, var det en ny krig, mot Egypt
og Syria. Og så var det invasjonen i Libanon som varte
helt til åttitallet. Israel er der; de arabiske landene blir
redde. Vesten og USA prøver å avbalansere styrken.
Men Israel er hele tiden suverent; de har bedre våpen;
de får støtte fra Europa og USA. Den arabiske verden
derimot blir sugd for resurser, olje og penger
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– Så målet for Vesten er å beholde status quo, å holde
situasjonen stabil?

– Akkurat; det må være statisk. Hver gang den ara-
biske verden prøver å utvikle seg, kommer Vesten og
griper inn. De så det var en utvikling i Irak. Og de så det
var noe på gang i Iran, som ville løsrive seg fra USAs
innflytelse, da fikk de i stand en krig mellom dem.

– Jeg vet at USA og Europa støttet Irak i krigen, men var
det USA som fikk den i stand, var det ikke Irak som angrep
Iran?

– Khomeini ville eksportere revolusjonen til Irak.
Han støttet shiamuslimske fundamentalistiske organi-
sasjoner i Irak som stod for en voldelig linje mot
Saddam Husseins regime. Noen medlemmer av disse
gruppene kastet en granat inn i et opptog som var ar-
rangert av staten. USA og Vesten var redde for
Khomeinis revolusjon. Så de gav Saddam Hussein in-
ternasjonal politisk støtte. De støttet ham med våpen
og etterretningsinformasjon. USAs nåværende for-
svarsminister Rumsfield gjorde avtaler med Saddam
og gav ham informasjon.

– Ville det ikke blitt krig mellom Irak og Iran også uten
Vestlig innblanding?

– Jeg tror det ville ha blitt løst på en annen måte. Kri-
gen var et resultat av USAs støtte til begge parter! For
mens de samarbeidet med Saddam Hussein og leverte
informasjon fra satellittene, om styrkenes bevegelse,
om Irans våpen, leverte de samtidig til Iran våpen og in-
formasjon om Irak. Tenk deg at vi er fiender; min sønn
er her, og din sønn er der. En person kommer til meg
og sier: Hennes sønn er der, gå og drep ham! Så jeg går
dit. Så gir han deg informasjon: Hans sønn er der, her
har du en pistol! På den måten klarte USA å knuse både
Iran og Irak, og statuere et eksempel. Vesten var redd for
Iran, så Saddam Hussein var Vestens mann. Krigen
mot Iran ødela Irak. Hele tiden: Boom, boom boom.
Den arabiske verden sitter med et nasjonalt nederlag.
De sitter og grubler, og det tar krefter fra dem. De må
kjøpe mer våpen; det blir kaos, fattigdom. Hva skal de
gjøre for å utvikle seg? De får aldri anledning til å utvi-
kle et sivilsamfunn. I denne situasjonen blir hele lan-
det en stor militærleir.

– Og nå vil de ta Saddam Hussein – hvorfor?

– Vesten vil drepe Saddam Hussein, ikke fordi han
er grusom mot sitt folk – slik de sier. Tvert imot: Alt det
som han klarte å lage av kjemiske våpen, av giftgass,
lærte han av franske, tyske, amerikanske selskaper.
Han betalte masse penger for dette. Men nå er han blitt
en trussel for deres interesser, ikke for det irakiske folk,

– Er han for sterk?
– Han er jo veldig svak nå, etter Golfkrigen og sank-

sjonene, men bare det at han sitter med makten og sier:
«Jeg kan gjøre avtaler med Tyskland angående min
olje.» Da er han en trussel for USAs interesser, da må de
komme og ta ham. Vesten vil gjerne fortsatt ha et mar-
ked for sine varer i den arabiske verden. Og vi må være
avhengig av å selge mer olje til Vesten for å overleve,
mer olje til en lavere pris.

– Så derfor må sauen holdes passe mager?
– Ja, men det er noe mer også: Hvis vi prøver å

analysere den vestlige sjelen vitenskapelig, Vestens
underbevissthet, så finner vi noen elementer i Vestens
kollektive hukommelse om det som skjedde i forhisto-
rien.

– I middelalderen?
– Enda tidligere. Den arabiske verden og Europa er i

konfrontasjon gjennom hele historien, tenk på
Hannibal, da han reiste seg. Folk i Roma skrek helt uni-
sont: «Vi må knuse ham!» Den samme lyden, en gjen-
klang av dette ropet er det som lyder nå: «Vi må knuse
Saddam Hussein!» Det er en konfrontasjon mellom
den muslimske verden og Europa. Vi er en virkelig trus-
sel for hverandres integritet hele tiden, en trussel ikke
bare av militær art, men også av kulturell art. Vi er
redde for hverandre – uten tvil.

Å dele verden med linjal
– De fleste av oss i Norge vet ikke noe særlig om Iraks his-
torie utover det vi lærte på skolen om kalifen i Bagdad.
Hvordan var utviklingen i Irak før Saddam Hussein kom
til makten?

– Etter den første verdenskrig, i 1917 kom engelsk-
mennene og erobret Irak. De jaget tyrkerne ut av lan-
det. Den gang fantes ikke Irak, Saudi-Arabia, Syria. Alt
var bare et område som hadde tilhørt det Osmanske
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imperiet. Engelskmennene og franskmennene hadde
gjort en avtale – i 1916 tror jeg det var – den engelske og
den franske utenriksministeren, Sykes og Picot, satt
sammen, og de begynte å dele den arabiske verden
mellom seg.

– På samme måte som det skjedde med Afrika?
– Ja: De var fulle begge to, og de ville bli ferdige med

det. De hadde linjal, og så delte de den arabiske verden:
«Jeg er her, og du er der», «ok», «Skål!», «Skål!» Når du
ser på kartet, ser du at grensene er streket opp med lin-
jal. Engelskmennene hadde en konge med seg fra det
som nå er Saudi-Arabia, kong Faisal I. De laget et demo-
kratisk system, med sitt eget system som målestokk. De
kjente jo ikke noe annet: En konge, og et parlament. Vi
hadde 6 kurdiske ministre, shiamuslimsk statsminis-
ter og mange tyrkiske militære ledere i Irak. Det var de-
mokrati. Men et demokrati etter engelsk forbilde.

– Disse ministrene, ble de valgt av folket?
– Ja, de ble valgt.
– Hvordan fungerte det systemet?
– De var nikkedukker for britene. I 1931 forlot bri-

tene Irak, men ministrene satt forsatt og styrte Irak på
vegne av britene. Folk protesterte mot de irakiske sty-
resmaktene som var lakeier og avhengig av engelsk-
mennene. De ville ha selvstendighet, og de ville ha
slutt på nedverdigende avtaler med engelskmennene.
Folk demonstrerte, og noen ofret livet. Slik fortsatte det
inntil 14 juli 1958: Da gjorde en irakisk gerilja militær-
kupp, og vi fikk det første militærstyret under president
Quassim. Han var en diktator. Så fikk vi en diktator et-
ter den andre. Men folk var imot Quassim, særlig den
nasjonale bevegelsen, Bath-partiet. På den tiden
prøvde Saddam Hussein å snikmyrde ham.

– Saddam Hussein, allerede da?
– Ja, han var ung da, og var blant attentatmennene.

Quassim overlevde, men sjåføren ble drept. Så kom en
annen militærleder som gjorde kupp mot Quassim,
drepte ham og overtok makten. Etter ham igjen var det
Bath-partiet som overtok.

Saddam Hussein og Bath-partiet
– Bath-partiet, det er Saddam Husseins parti, ikke sant.
Hva slags parti er det egentlig, hva står det for?

– Det er et nasjonalt parti som har tre mål:
panarabisme, dvs. å forene den arabiske verden, gi na-
sjonen frihet og selvstendighet, og skape et sosialistisk
system. Og de sier at de er humanistiske.

– Og det er et sekulært parti, ikke sant?
– Ja, det er sekulært. De sier: «Religionen har vi ikke

noe med, men våre verdier er de samme som verdiene
i islam og andre gode religioner, som kjærlighet, res-
pekt for andre, toleranse osv. Vi baserer våre verdier på
islam, men vi er ikke religiøse.» På samme måte som
du kan tro på kristne verdier som toleranse osv, uten å
tro på den religiøse forankringen for disse verdiene.

– Men Bath-partiet kom altså til makten ved et kupp, de
ble ikke valgt, det var fortsatt diktatur?

– Ingen statsleder i Irak har blitt valgt. Hverken kon-
gen i britenes tid, eller Saddam Hussein. Saddam Hus-
sein var sjef for etterretningsapparatet da Bath-partiet
overtok makten i 1968. Og dette apparatet var brutalt
mot opposisjonelle som hadde politiske ambisjoner
utenfor partiet. Og det har makt, veldig stor makt. Det
er ikke som sikkerhetspolitiet her. Hvis sikkerhetspoli-
tiet kontakter meg, er de veldig beskjedne. Og de vil
ikke at noen skal vite om det. «Kan vi komme og
snakke med deg?» Hvis jeg sier nei, betyr det nei.

– De har fått utvidede fullmakter til overvåking her nå,
men det er en annen sak –

– Men de har ikke den makten. I Irak har de fengsler,
og de kan torturere folk. Det er det som er farlig.

– Så Bath-partiet ser ikke på seg selv som et demokratisk
parti?

– Nei, det er Bath-partiet som har makten, og de me-
ner at de er egnet til å styre Irak, til å styre hele den ara-
biske verden – fordi de er de beste! De elsker landet og
er imot kolonimaktene, og de mener at de jobber for
folket. Derfor, når noen snakker om 'de andre', spør de:
«Hvilke andre? hvilken opposisjon? Vi har ingen oppo-
sisjon; vi har forrædere! Se de som samarbeider med
USA: De er Quislinger. Hvem er det dere snakker om?
Hvem er opposisjonen? Shiamuslimene? En gruppe av
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shiamuslimene har samarbeidet med Khomeini, og de
vil ha et islamistisk styre i Irak. Aksepterer vårt folk det?
Nei!» Og det er et stort problem, for når Saddam snak-
ker sånn, har han rett. Men – han er ikke bedre enn
dem. Problemet er at vi ikke har en skikkelig opposi-
sjon som folk kan støtte og satse på.

 – Du sier et sted at «Irak kunne få frem mange forskjel-
lige diktatorer, men ingen som Saddam Hussein uten hjelp
fra Vesten.» Hvor kommer Vesten inn når det gjelder
Saddam?

– Saddam var ingen 5. verdensmakt da han startet
krigen mot Iran. Men Vesten støttet ham. Han trengte
våpen, og de solgte – til og med Norge; den gang Gro
Harlem Brundtland var statsminister, sendte hun et
lasteskip med våpen til Irak. Saddam Hussein kjøpte så
mye våpen fra Vesten at Irak ble en eneste stor militær-
leir. Og denne militære styrken gav ham større makt i
og utenfor Irak, slik at palestinerne begynte å si: «Vi har
en arabisk leder som snakker på vegne av oss og kjem-
per for oss. Og han er sterk!»

– Men var Saddam Hussein like brutal hele tiden.
– Hva mener du med brutal?
– Ja, vi hører jo stadig om hvilken grusom hersker

Saddam Hussein er, at han har henrettet sine egne sviger-
sønner. Jeg har fått et inntrykk av ham som ligner Stalin –
han dreper alle som sier ham imot  –

– Hør her! Jeg hater Saddam, for han er
en diktator. Han har ødelagt mitt liv – og
min families liv. To av mine brødre ble
drept i krigen. En bror ble dødsdømt fordi
han kritiserte Saddam, og så ble dødsdom-
men omgjort til fengsel på livstid. Etter 15
år ble han benådet da Saddam hadde burs-
dag. Nå er han et vrak. To er døde, og en er
ødelagt. Men det er noen ting man må
snakke om. Det bildet dere har av Saddam
Hussein i Vesten, det stemmer ikke! Det er
bygget på falske premisser. Vesten finner
opp bilder av ledere som de vil utrydde.
Saddam Hussein er like brutal som før.
Hvorfor snakker de nå om Saddams bruta-
litet? Men da han samarbeidet med Vesten
var han bare snill og god. Da sa de: «Han er

vår venn.»
– Men han fikk henrettet en svigersønn som ville hoppe

av til Jordan –
– Det betyr at Saddam Hussein er en veldig prinsipp-

fast person. Han er hverken imot shiamuslimer eller
andre grupper. Men han har sine prinsipper: «Du er en
forræder, en Quisling, ifølge loven må du drepes!»
Hans svigersønn kontaktet CIA i Jordan, og ville gjøre
et kupp mot Saddam Hussein. Da han kom tilbake, tok
familien ham for seg. «Du ville bli en ny leder, ikke
sant, i samarbeid med USA, vår fiende som får vårt folk
til å sulte?» Når Saddam dreper, dreper han åpenlyst,
offentlig. Han er ikke redd for noe. Men når opposisjo-
nen prøver å bekjempe Saddams makt, er det med ryk-
ter. Rykter som ikke stemmer med virkeligheten.

– Den opposisjonen som har støtte i Vesten?
– Ja,

Illusjonen som brast
– Hva skal til for at et land som Irak skal bli demokratisk?

– Du stiller meg dette spørsmålet nå mens jeg føler
at alle mine drømmer faller sammen, mine drømmer
om demokrati – og frihet. Hva slags demokrati har vi
her i Vesten, hvis millioner av mennesker er imot kri-
gen, men det likevel er en liten elite som styrer verden
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og skaper krig? Hva slags demokrati er det som kan bli
truet av et diktatur? Jeg oppfatter demokrati slik at det
er en styrke inni systemet, inni et lands praksis. Jeg for-
står at et diktatur trenger å beskytte sitt styre med makt
og med krig. Men at demokratiet skal bli truet av en slik
despot som Saddam Hussein, det kan jeg ikke forstå.
Hvorfor må vi utvikle oss på samme måte som dere, slik
at vi blir nikkedukker for USA?

De fleste i Norge er imot krigen, men de kan ikke
gjøre noe. Ikke engang FN kan gjøre noe. USA bryter
FNs resolusjon og går til en krig som strider mot folke-
retten. Israel bryter FNs resolusjoner på nytt og på nytt.
De blir ikke straffet, de får gjøre som de vil.

Vårt syn på demokrati er ikke som deres. Jeg var i
Irak, og jeg spurte folk som jeg møtte: «Hva ønsker
dere? Demokrati?» De så på meg: «Du snakker akkurat
som de vestlige radiostasjonene. Vi vil ha rett til å skaffe
oss vårt daglige brød. Vi vil ha rett til å leve som andre.
Hva slags demokrati skal vi praktisere? Når disse demo-
kratiske landene straffer oss med sanksjoner, får oss til
å sulte, får våre barn til å dø. De sier det er på grunn av
Saddam Hussein. Dette er ikke riktig. Vi vil ikke ha et
slikt demokrati. Demokrati som tvinges på oss, vil vi
ikke ha!»

– Det er jo også et selvmotsigende begrep, demokrati som
blir tvunget på noen  –

– Jeg kan ikke ta en kniv, true deg og si: «Du må utvi-
kle deg, slik at du blir skikkelig slik som jeg. Kom igjen,
nå! Og så stikker jeg kniven inn i kroppen din.» Det er
ikke sånn. Du vil hate meg. Men det er akkurat det
samme som skjer. Bush sier til Irakerne: «Dere må bli
et demokratisk land. Så lytt til oss; vi kommer og bom-
ber dere, og skader dere, og skaper masse problemer for
dere, og stjeler deres olje og resurser. Dere må aksep-
tere dette, for vi kommer til å innsette et demokratisk
styre i deres land. Og så vil dere tilhøre oss resten av
deres historie.» Hva slags demokrati er det?

– Men hva skal til for å få demokrati? Eller må vi finne
et annet ord hvis ordet demokrati er blitt så belastet?

– Rettferdighet.
– Hva skal til for å forandre utviklingen, for å skape det

samfunnet vi vil ha?
– Jeg har ikke svar. Det er ikke mange som har det.

Bare noen få mennesker har svar, men vi kan ikke stole
på dem; det er de kristne. De sier: «Vi venter på at Jesus
skal komme igjen og forandre alt»

Vi ler. I sin først bok Min tro, din myte fortalte Walid flere
komiske historier om sitt møte med norske kristne fun-
damentalister. Men nå er det galgenhumor, for realitet-
en er dyster. Det trenges virkelig et mirakel. Jeg synes
likevel det er riktig holde opp et bilde av hvordan det
kunne – og burde – ha vært, så jeg gir meg ikke:

Hva som skal til
– Alle dine drømmer faller sammen, sa du. Kan jeg likevel
spørre: hva er dine drømmer for Irak og den arabiske ver-
den

– Det jeg mente, var at alle mine illusjoner om de-
mokrati er knust.

– Men hvis du skulle tenke på et demokrati som ikke er
vestlig, har du noen tanker om hvordan det kunne utvikle
seg – et arabisk demokrati ?

– Ikke si demokrati: et rettferdig system. Det må
være et system som blir valgt av folket. Et styre av men-
nesker som er – gode mennesker, som setter pris på
kjærlighet. De må kunne utvikle samfunnet gjennom
å bedre levevilkårene. Vi må få mer selvstendighet i
Irak. Forholdet til utlandet må være balansert: Ikke
som Saddam, aggressiv mot andre, eller som regjerin-
gen i Afghanistan er nå: nikkedukker, quislinger. Re-
gjeringen må ha kontroll over Iraks naturressurser.
Forholdet til Tyrkia må bli bedre, og det må bli samar-
beid mellom Tyrkia og Irak. For Eufrats og Tigris' kilder
er i Tyrkia, og Tyrkia kutter av vannet hele tiden, slik at
mengden av vann som kommer til Irak, blir mindre og
mindre.

– Du har også sagt at hvis sanksjonene ble opphevet, ville
Saddam Hussein bli styrtet –

– Ja, de fleste intellektuelle i Irak sier det. Hvis sank-
sjonene blir opphevet, vil Saddams system falle.

– Hva bygger dere det på?
– Saddam Hussein er en diktator som ikke klarer å

løse Iraks økonomiske og sosiale og politiske proble-
mer med det styret som han har.
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– Han trenger en fiende?
– Han trenger en krig! Da Irak hadde kommet til det

punkt i sin utvikling at landet måtte utvikle seg videre
mot demokrati, klarte han det ikke; det ble masse pro-
blemer. Da gikk han til krig mot Iran. For han hadde
masse makt, og han hadde amerikansk støtte. Da kri-
gen var over, møtte han på problemene igjen. Han ville
ha diktatur; hva skulle han gjøre? Så
han kastet seg inn i Kuwait. For en-
ten må han løse problemene, eller
så går han til krig så det ikke er mu-
lighet for å tenke på noe annet. Så
kommer han tilbake fra Kuwait, og
det er sanksjoner. Denne perioden
er også en slags krig. Han trives vel-
dig godt med det.

– For da er det en ytre fiende, et ytre
problem å skylde på?

– Akkurat. Han sier: Vi kan ikke
gjøre noe nå, vi må vente til vi blir
kvitt sanksjonene. Hvis sank-
sjonene ble opphevet, ville han
møte de samme problemene igjen, økonomiske, poli-
tiske. Og hvordan skulle han løse disse problemene?
Han måtte starte en ny krig – men han har ikke styrke
til det nå. Han er ødelagt militært, så han er svakere
enn Tyrkia, enn Iran, enn Syria, enn Jordan, enn Ku-
wait, så han ville falle sammen.

 Religionen og mennesket
– Hva er det i den muslimske kulturen som kan bygges
videre på for å utvikle landene. – Eller er islam uforenlig
med demokratiske rettigheter?

– Det finnes ingen religion som er forenlig med de-
mokrati! Og islam er en av religionene.

– Fordi man har en Gud å spørre til råds, i stedet for å
bygge på mennesket?

– Ja, akkurat. Men i praksis har det vært annerledes
opp gjennom historien. Hvis du leser islam som teori,
så er det ikke rom for demokrati i det hele tatt. Det er
en diktator som styrer landet. Det er de lærdes råd som
velger lederen, kalifen. Det er ikke mer en fem-seks
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åttende århundre til  Bagdads fall i 1238 da mongolene
kom og erobret Bagdad, så er den perioden islams
opplysningsperiode. Islam var liberal. Den
fundamentalistiske gren av islam var bare en retning
blant mange. Vi hadde ateister som kritiserte islam,
som kritiserte Koranen. Og de hadde frihet til å kriti-

sere. Vi hadde poeter som dyrket ho-
moseksualitet – i Bagdad. De var mus-
limer. Tenk på det: I følge islam må en
hore stenes til døde, en homoseksuell
– for eksempel – skal kastes fra et fjell.
Hvis en person knuller et esel, skal
mannen drepes, og eselet også. De
spurte Profeten: «Hvorfor må det stak-
kars eselet dø?», Han sa: «For at ikke
noen når de ser eselet, skal si – eller
tenke: Se der er det eselet som den
personen har hatt omgang med. For
at tanken ikke skal ledes dit.»

– Hvis man har en opplysningstid
innen en religion, så vil man finne andre

måter å tolke religionen på, kanskje en individuell måte å
tolke den på. Finnes det ikke retninger også i dag som tolker
islam annerledes?

– Det finnes forskjellige tolkninger og retninger,
men de er alle innenfor en viss ramme.

– Men jeg har f. eks lest om unge muslimske kvinner som
taler i mot kvinneundertrykkelse, og som mener de kan
gjøre det med henvisning til Koranen –

– Hvis jeg var i Irak og ville snakke om kristendom-
men i Norge, og du hadde fortalt meg om en tolkning
av Bibelen som bare er din, som ingen andre i Norge
tror på, skulle jeg da si at kristne i Norge mener det?

– Det er i alle fall en mulighet vi har –
– Men når jeg snakker om kristendommen i Norge,

så snakker jeg om Statskirken, hovedretningen, eller
f.eks. katolikkene, da forteller jeg hvordan Kirken tol-
ker religionen.

– Men nå er det jo stor uenighet også innen Kirken – f.
eks i spørsmålet om homoseksualitet. Man har ment at det
er synd, men så kommer det prester som sier noe annet, de
har forskjellige grunner til å tolke det annerledes –

Vi trenger å ta et
oppgjør med vår

kulturarv. Dette har vi
ikke gjort i den

muslimske verden
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– Vi har ikke det samme i islam – f. eks når det gjel-
der homoseksualitet. Det er ikke noen som kommer
inn i moskeen og snakker slik. Det er ikke noen tolk-
ning av islam som bryter med det tradisjonelle.

– Så det er ut fra vestlig påvirkning når muslimske
kvinner mener seg berettiget til å tolke Koranen på en annen
måte?

– Det er det – for det første, og for det andre: De er
her. Men tør de å si det samme i et  muslimsk land?

– Kanskje ikke –
– Hvis vi får et demokratisk system, kommer vi til å

oppleve dette: at mange snakker slik. Men i dag er det
ikke tilfelle. Man kan ikke snakke om frihet, om kvin-
nens rettigheter osv. utenfor den rammen som de
lærde bestemmer. Ikke enhver person kan tolke islam.
I Europa i middelalderen var det den katolske kirken
som tolket Bibelen. Den var på latin. Martin Luther
oversatte Bibelen så alle kunne lese den og tolke den på
sin måte. Nå kan hvem som helst si: «Jeg er kristen, jeg
tolker Bibelen slik. Kirken mener noe annet, men det
bryr jeg meg ikke om». I islam finns ikke dette. Det er
bare de lærde, spesielle personer med et embete, som
blir berettiget til å tolke Koranen, ikke enhver. Og det
er de som bestemmer. Hvis jeg vil tolke den annerle-
des, vil de si: «Hvem er du, du har ikke nok lærdom, du
skjønner deg ikke på det.»

– Men Religionen betyr mye for mange mennesker. Hvis
noen vil arbeide for demokrati i Irak eller Saudi Arabia eller
andre land, og samtidig forkaster religionen, vil de nok bli
sett på som forrædere, påvirket av Vesten?

– Vi trenger en balanse. Vi trenger noen mennesker
som kritiserer Koranen, som sier at Koranen – ut fra et
rasjonelt ståsted – ikke er riktig. Vi trenger en
opplysningstid. Vi trenger å ta et oppgjør med vår kul-
turarv. Dette har vi ikke gjort i den muslimske verden.
Men samtidig trenger vi opplyste lærde som kan tolke
Koranen og islam på en måte som tar hensyn til men-

nesket. Den vestlige og den muslimske  verden repre-
senterer to forskjellige mentaliteter: Vår mentalitet er
teosentrisk; det er Gud som er midtpunktet. Når de
lærde sitter og tolker Koranen, sier de: «Dette er Guds
lov. Det viktigste er å ta hensyn til Guds vilje, ikke til
mennesket». Men i Vesten kan de si: «Hvis vi støter fra
oss alle de homoseksuelle, så skader vi dem. Men
religionenes mål er å gi dem glede. De sier at de er
kristne; de tror på Jesus og de tror på Gud. Hvis de gjør
noe galt, så er det Gud som dømmer, ikke vi. Vi kan
ikke dømme andre».

– Denne mentaliteten er ikke helt utbredt innen Kirken
ennå, men den er på vei –

– Den kommer; det er en bevegelse. I den muslim-
ske verden sier de: «Nei! Guds lov står fast – til alle ti-
der, for alle mennesker, og vi må ta hensyn til den.»
Hvis en person sier noe imot, så sier de: «Du er ikke
muslim».

– Jeg har forstått at folk i Irak generelt har høy utdan-
nelse, eller hadde det tidligere, før sanksjonene. Hvordan
går det med skolesystemet hvis det blir krig?

– Irak blir skjøvet tilbake til steinalderen. Jeg er ikke
for krig. Krigen kommer til å knuse, til å ødelegge Irak.

– Hvis utdannelse er grunnlaget for demokrati og utvik-
ling, så vil det være et stort tilbakeskritt.

– Du kan ikke si at en ting er grunnlaget.
– Men noe av grunnlaget, en forutsetning –
– Det er mange søyler som bærer et demokrati: Den

viktigste er selvstendighet, og den blir vi berøvet av
USA.

Walid er pessimist på vegne av sitt arabiske folk. Han
ser ingen løsning i sikte. Det er vanskelig å si imot
denne pessimismen. I skrivende stund raser krigen, el-
ler virkningene av den i Irak. Imens har Walid mistet
telefonkontakten med sin familie i Bagdad. Det er bare
å vente og håpe det beste.
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To dikt av

Muhammad al-Maghout

for jeg vil bytte dem med glassperler og
fargede speil

Nei
stikk en krok inn i min underleppe
og dra meg som et utmattet kadaver
til byens utkanter
og rull meg i en av dalene
og hvis du skimter mitt fedrelands flagg
som vaier stolt på sin stang
kryss så fort
som en skyldner foran kreditorens butikk

Husarbeid

Mens jeg er i mitt livs høst
og den hvite alderdom har begynt å røre ved

min panne
og mens sjasminen i Damaskus springer ut

ved hver en sving
hvem bryr seg om meg?

Drei telefonskiven, min elskede
og spør etter mer terror og tortur
for jeg bryr meg ikke lenger om noe
min fremtid er i min grav
og mitt eneste publikum på veien til den
er min skygge
Nei
spør etter arabisk hodepryd
og en ørken uten grenser
for å gå tilbake til fortiden
og hente mine tårers rulleblad og mitt kinns

kjennemerke
Nei
gi meg mitt identitetskort, min adressebok
og mitt pass
Jeg vil plassere dem rundt min panne
og sitte med bena i kors midt på byens torv
som en høvding i en primitiv stamme
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Maskenes høst

Dere, forbipasserende
tøm gatene for jomfruer
og tilslørte kvinner ...
for jeg vil gå ut fra mitt hus naken
og gå tilbake til min skog.

Umulig ... umulig
å forestille meg selv som noe annet
enn en elv i ørkenen
eller en skute på et hav
eller ... en apekatt i en skog
plukke moden frukt
og kaste den på forbipasserendes hoder
og hoppe leende og klaprende
fra tre til tre

Jeg har ikke identitetskort i lommen
heller ikke en avtale i min hukommelse
jeg satt aldri på en kafé
jeg slentret aldri på et fortau
jeg er et barn
her strever jeg med å tøye min kropp
for å sette melketennene i veggene
jeg er en gammel mann
her er det min rygg som bøyer seg
og forbipasserende som leder meg ved hånden

Jeg er en fyrste
dette er mitt sverd som dingler
og min hest knegger på fjellknatten

Jeg er en tigger
her er jeg, sliper mine tenner på fortauene
og følger de forbipasserende fra gate til gate

Jeg er en helt ... hvor er mitt folk?
Jeg er en forræderder ... hvor er min galge?
Jeg er en sko... hvor er min vei?

Disse diktene er hentet fra diktsamlingen,
Gleden er ikke mitt yrke, av Muhammad
al-Maghout, Pantagruel forlag, Oslo 1998

Gjendiktet av Walid al-Kubaisi
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I det åttende århundre fremstod mange litterære, so-
siale, filosofiske og religiøse strømninger i den mus-
limske verden, særlig i sivilisasjonens sentre, i en tid da
Bagdad var verdens ruvende sentrum. Alle disse strøm-
ningene og bevegelsene forlangte likestilling mellom
folkene, samt rettferdighet og en slutt på diskriminerin-
gen mellom muslimer som tilhørte ulike folkeslag. En
av disse strømningene var sufismen. Sufiene, eller
muslimske mystikere, kan ikke generaliseres. Enhver
sufi hadde sin egen holdning. Likevel hadde sufiene en
annen forestilling om Gud enn den monoteistene
hadde, dvs. enn muslimenes Gud, de kristnes Gud og
jødenes Gud. Disse trodde på en Gud med absolutt vilje,
som skaper tingene uten lovreferanse.

Muslimske tenkere hadde forskjellige meninger
om denne Gud. Noen hadde Aristoteles' Guds-
forestilling, nemlig at Gud ikke kontrollerer verden og
tingene med sin vilje, men at alt i eksistensen trekkes
til ham med kjærlighetens kraft.

Andre muslimske tenkere var panteister, og det gjel-
der sufiene. Gud, ifølge denne oppfatningen, er en
strømmende kraft i eksistensen, i tilværelsen, i skap-
ningene, i levende vesener. Det vil si at Gud ikke eksis-
terer utenfor sitt skaperverk, eller adskilt fra alt han har
skapt. Denne oppfatning av Gud avskaffer religionenes
Gud og forener Skaperen med skapningen. Det betyr at
mennesket og Gud blir ett, forent med én vilje, og
samme mulighet.

Sufismen: den humanistiske metafysikken
Walid al-Kubaisi

Noen muslimske tenkere gikk enda lenger og for-
nektet Guds eksistens, det er de muslimske ateistene
som kritiserte alle religioner på en satirisk måte.

Viktige trekk ved sufiene er bla: De prøvde å protes-
tere mot religionen islam som sosialt system, som reli-
giøs tro og overtro og som kultur. Den muslimske kul-
tur er teosentrisk, den har Gud som midtpunkt, og
menneskenes mål er å vende seg mot midtpunktet.
Gud er referanse for menneskets gjerninger og mål.
Sufiene etablerte en ny tradisjon som setter mennesket
i midten. Det vil si at de ville forvandle den muslimske
teosentriske kultur til en antroposentrisk kultur.

Ifølge den muslimske tradisjonen er man forpliktet
til å gjennomføre en pilegrimsferd en gang i livet. Mus-
limene gjennomfører pilegrimsferden ved å gå til
Mekka og gå rundt Guds hus Kaba syv ganger. En sufi
ved navn Abu Jazid ville gjennomføre pilegrimsferden.
På veien møtte han en mann. Mannen spurte Abu
Jazid:

«Hvor skal du hen?»
«Jeg skal gjennomføre pilegrimsferden,» svarte Abu

Jazid.
«Hvor mange penger har du?» spurte mannen.
«To hundre dirham,» svarte Abu Jazid.

Mannen sa:
«Gi meg pengene. Jeg er fattig og har familie. Gå

rundt meg syv ganger. Dette blir din pilegrimsferd.»
Abu Jazid gjorde det mannen sa, og vendte hjem

Gud, ifølge denne oppfatningen, er en strømmende kraft
i eksistensen, i tilværelsen, i skapningene, i levende
vesener. Det vil si at Gud ikke eksisterer utenfor sitt
skaperverk, eller adskilt fra alt han har skapt. (...)
menneske og Gud blir ett (...)
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med god samvittighet.
Denne historien sier at Gud er inni mennesket, og

man behøver ikke å reise til Mekka for å gjennomføre
seremonien, Gud er overalt. I tillegg var det en slags
sosial protest mot det meningsløse i å bruke penger til
denne reisen, mens et fattig menneske trengte beløpet.

Kjærlighet er hjertets stoff, uansett om man er mus-
lim eller ikke. Her ser vi mennesket som et hellig ve-
sen, uansett rase, religion, tro. Kjærligheten utjevner
alt og likestiller alle. Den kjente sufi-mesteren Ibn
Arabi uttrykker dette slik:

«Mitt hjerte er åpent
for alle former;
det er gasellens beitemark,
kristne munkers kloster
tempel for idoler
pilegrimenes Ka'ba
stedet for Toraens tavler og Koranen
Kjærligheten er min religion,
hvor Kjærlighetens karavaner enn drar
er Kjærligheten min religion og min samvittighet.»
(Oversatt av Kari Vogt)

En gang etter at Ibn Arabi hadde ledet fellesbønnen som
bønn-imam i Damaskus, snudde han seg mot folke-
massen som stod bak ham for å be, og sa til dem: «Deres
Gud er under mine føtter, og jeg … er Gud», mens han
hevet pekefingeren mot himmelen. Folk mente at han
spottet Gud, og pøbelen som var tilstede angrep Ibn
Arabi i raseri, tråkket på ham og sparket ham til døde.

En av hans disipler kom like etter drapet, og da de
fortalte ham det Ibn Arabi hadde sagt, forklarte han
meningen med det: Folket var materialister og elsker
penger og gull som en Gud, mens han elsket den sanne
Gud. Disippelen løftet opp bedeteppet som Ibn Arabi
hadde stått på, og de fant mange pengesedler som noen
hadde gjemt unna der.

Folk i Damaskus angret på misgjerningen og bygde
en stor moské på Ibn Arabis grav og dyrket ham som en
helgen.

For å uttrykke sin politiske protest avviste sufiene
gaver fra herskerne og makthaverne. Sufien Al-Zaqqaq
gikk seg vill i Sinai-ørkenen i femten dager. Han var i

ferd med å dø av tørst. Da han endelig fant veien, møtte
han en soldat som gav ham noen dråper vann for å
slukke tørsten. Sufien fortalte: «Dette fikk meg til å lide
av et hardt hjerte i tredve år.» Soldaten er et symbol på
makten, og å motta hjelp fra makthaverne forurenser
hjertet og ånden, slik at hjertet blir hardt. I denne sym-
bolske anekdoten settes advarselen på spissen.

Sufiene fulgte en asketisk adferd som for oss i dag
virker helt utenom det vanlige. Noen av dem spiste et
eneste måltid per dag, under forutsetning av at man
ikke ble mett. De prøvde å trene opp kroppen til å un-
derkaste seg viljen. «Jeg trente min sjel: vil den slutte å
drikke vann, blir den ikke lenger tørst.» En anekdote
forteller at hvis mennesket når dette nivå, kan det fly
som en fugl. Dette burde forstås symbolsk, mennesket
kan beherske sin sjel og kropp i den grad ånden blir fri
fra de verdslige nytelsene, så man får fri vilje og ekstra-
ordinære evner. Sufiene forklarer at Jesus gikk på van-
net, ikke som et mirakel og en gave fra Gud; da ville
andre profeter også ha gått på vannet. Jesus gikk på van-
net som et resultat av det asketiske livet han førte. Hans
kropp var lett fordi han spiste ekstremt lite, derfor sank
han ikke. Lette gjenstander flyter jo på vannet.

Denne tolkningen av miraklene eliminerer religio-
nens guddommelige kilde. Miraklene ble «bort-
forklart» og sett ned på. Da folk skapte en myte om at
sufi-mesteren Abu Jazid fløy i lufta, kom en mann og
spurte ham:

«Kan du fly, Abu Jazid?» Abu Jazid svarte:
«Du krenker meg som menneske. Det er intet mira-

kel å fly. Gud gav kråka evnen til å fly, men dette betyr
ikke at Gud akter og hedrer kråka mer enn mennes-
ket!»

Bishr al-Hafi, en kjent sufi, fortalte at han hadde vel-
dig lyst på kebab. Men kebaben var dyr i det 10. århun-
dre, da levestandarden i Bagdad var høy. Han kunne
ikke spare penger til en kebab, for i sufi-tradisjonen er
det ikke lov å eie noe. Sufienes motto var følgende: «En
sufi eier ingenting og ingen eier ham.»

Denne holdningen er knyttet til en åndelighet som
forkaster religionen. Mens den muslimske verden
hadde en mengde fanger, slavinner og slaver, og slaveri
hverken var forbudt i islam eller andre religioner, pro-
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testerte sufiene både mot slaveri og ekteskap. De be-
traktet ekteskapet som en del av de verdslige nytelsene.
Derfor var de imot det til tross for at det er tillatt ifølge
islam og imperiets lov. De sa at Shari'a, islams lov, ikke
gjaldt dem, men kun de enfoldige
og sinnssyke. De som var gift før de
ble sufier, beholdt én kone, men
nektet å ha konkubiner og trell-
kvinner.

Sufiene satte seg et mål i livet,
nemlig å tjene folk og kjempe for at
de skulle ha det godt. En mann be-
søkte al-Karkhi, en sufi-mester i
Bagdad, under en høytid. Han så en
gutt sitte og vente. Han spurte sufi-
mesteren:

«Hvem er den gutten med utslitte
klær i laser?» Mesteren svarte:

«Jeg gikk forbi noen gutter som
lekte med nøtter på gaten. Han stod
ved siden av og så ydmykt på dem. 'Hvorfor leker du
ikke med dem?' spurte jeg ham. 'Jeg har ikke nøtter
fordi mine foreldre er fattige,' svarte han meg. Dette
knuste mitt hjerte. Jeg tok ham med meg for å skaffe
ham nøtter.» Mannen reagerte:

«Men mester, du er sikkert fattigere enn hans forel-
dre. Hvordan kommer du til å skaffe ham penger til å
kjøpe nøtter?» Mesteren forklarte:

«Etter at jeg blir ferdig med jobben, vil jeg gå ut i ba-
saren om kvelden og samle daddelkjerner, selge dem
og kjøpe nøtter til ham.»

Sufiene unngikk den politiske revolusjonen, fordi
de ikke hadde håp og tro på at makten kan reformeres.
Dette sparte dem for direkte konfrontasjon med makt-
haverne. De religiøse skriftlærde, teologene, syntes
ikke noe sørlig om dem. Sufiene anklaget de religiøse
muslimene for å være materialistiske: Islam forsyner
dem med troen på de sanselige nytelsene og et paradis
med hager fulle av nymfer og kvinner de kan ha sex
med, et paradis med rennene elver av melk, vin og
honning, der de kan ta på seg silkeklær og pynt. Sufiene
mente at en sufi må forkaste livet og paradiset. Og den
åndelige lykksalighet er fri for materie og sanselig ny

telse. Her oppdager vi en åndelighet utenfor religio-
nens definisjon og den nesten materialistiske religiøsi-
tet som er knyttet til troen på Gud i islam og andre reli-
gioner.

Muhammed var ikke populær
blant sufiene. Muhammed knyttet
troen på islam til seg selv. Koranen
hevder at det ikke finnes noen åpen-
baring etter Muhammed. At kon-
takten mellom himmelen og men-
nesket opphørte etter Profetens
død, og porten ble stengt. Sufiene
mente Muhammed forstenet denne
kontakten, de trodde at en sufi
kunne kontakte Gud i en ekstase-
lignende tilstand, og at åpenbaring-
en ikke var avskåret etter Muham-
med. Derfor snakker de i sin poesi
eller prosa i jeg-form mens de ut-
trykker en åpenbaring.

Den kulturelle oppblomstringen som startet i det åt-
tende århundre, ble avbrutt ved Bagdads fall i 1258. Fra
da av forfalt kulturen og visnet gradvis, og nedgangen
nådde bunnen da Det osmanske riket dominerte den
arabiske verden. Men poesisjangeren er friere og mer
akseptert innefor islam enn andre former for litteratur.
Og muslimene har akseptert blasfemiske sufi-utrop og
kalte dem for Shathat, mystikernes skjeve uttaleser i
knappe og paradoksale formuleringer. De formidler
innsikten i ekstasens øyeblikk, og oppsummerer
sufienes personlige doktrine: «Jeg er Gud, og Gud er i
meg. Ære være meg, den allmektige.»

Denne artikkelen, unntatt historien om Ibn Arabis død, er
en forkortet versjon av en artikkel med samme tittel, trykt
som etterord til den norske utgaven av diktsamlingen
Visjonens bok, av den irakiske poeten Muniam Alfaker.
Solum forlag, Oslo 2001.

... en sufi må for-
kaste livet og paradiset.
Og den åndelige lykk-

salighet er fri for
materie og sanselig

nytelse.
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Syv korttekster – Ole Harald Dahl

Fremstilt ut fra prinsippet om at likt opphever likt.

En tekst leses før innsovning.
Bør gjentas over flere uker.
Forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar for tekstenes virkning, hvis anbefalt dosering
ikke følges.
Ved uheldige følger bør empati-kyndig melankoliker konsulteres.

Koffein og Melankolia

En av Jan Valentin Sæther Asymmetrisk Rorschach.
Oppskriften er som etter melankolikeren Leonardo Da Vinci (han var senere i sitt liv
antagelig blyforgiftet), der han snakker om gamle murvegger, barken på trærne, skyenes
formasjoner og metamorfoser i flytende melankolsk tid. Men i dag, i vår moderne tid
... Gå på kafé inne i den urbane kjernen. Sitt der i flere timer. Kjøp pulverkaffe og gjør
den udrikkelig sterk, eller ta med noen småposer med frysetørret og legg til den lokale
kaffen. Jo mørkere kaffe, jo mer melankolske bilder. Bruk skje eller enden av slipset
– eller et eller annet til å dryppe og dra kaffe over et A4-ark. Gjenta. Når det blir trangt
om plassen på bordflaten, snu på dem til de tørker mens du stirrer ut av din melankoli
og ned på kaffeflekkene etter hvert som de tørker. Legg merke til at der hvor det tørker
senest, drar den dypeste kaffevaløren seg mot tørrekanten. Stirr, – altså med vidsyn –
i langtrukken melankolsk tid til flekk og melankoli parrer seg og avføder et tredje; imago
melancholia. Tegn ut disse imagie slik at klatten og diagrammet, tilfeldigheten og re-
degjørelsen, begge bevarer sin gestalt, søk utvikling av en økonomisk redegjørelse. Gå
mot en forenkling; – tegn – som i tegning (se eks.). Gi dem navn. Gjenta jevnlig til
melankolien går over. Nytt gjerne en god kaffe og belgisk sjokolade. Gå så til slutt igjen-
nom og studer, og lag ditt eget Bibliotheca Arcana Imago Melancholiae. Eksperimentet
tilsvarer det som i alkymien ble referert til som Prima materia. På dette tidspunkt kunne
en ha startet den transmitterende prosessen Nigrido. Men vi er moderne og gidder
antagelig ikke å ta fatt på noe sånt.

Litterær medisin for melankolikere
Ole Harald Dahl og Jan Valentin Sæther
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NULLPUNKT
Det er tomt. Det er dødt. Det er stille. – Jeg har ikke mer å si. Sjelen er kvalt. Der inne
råder ikke annet enn en grufull, angstvekkende opplevelse av intet. Og skulle det være
noe usagt, noe uuttalt igjen, sørger den lammende og altoppslukende makten som lang-
somt men sikkert har meldt sin entré, for at også det går til grunne.

En sitrende spenning over hvorledes det bør behandles, det som eventuelt kan vise
seg, får til følge at tenkningen kun kretser om seg selv. Langsomt og umerkelig isoleres
den fra det som engang var sjelens livsbekreftende bilder og dens interesse for verden.
Den blir isteden til en selvhøytidelig patriark uten gods og menighet. En latterlig skap-
ning, ubrukelig til annet enn en ubevisst uthuling av dens egen eksistens. Lik en døge-
nikt i ingenmannsland, en forkommen olding som våker over verdiløse ruiner etter
sine forfedre.

Slik lever jeg og tror meg dessuten i stand til å bygge et kongerike i sjelen. Hver
eneste dag bemøtes med et alvor og et engasjement som ikke fører til annet enn en
stadig oppgradering av selvhøytideligheten. Ufrivillig manes fortapelsens monstre
frem til musikk fra selvgodhetens trompeter. – Intet er mitt hjem, mitt sted og min tid,
og jeg skal gå over i de glemtes rekker.

Skutt svane
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NÅDELØS VIRKELIGHET
Knesatt i en virkelighet av ufordrivelig angst, tyngende gjeld og en overhengende fare
for å miste den siste rest av sympati for min livsførsel, vender jeg blikket mot det som
ennå synes å bære uskyldens tegn. Jeg søker nye opphav, nye kilder – jeg søker frelse for
min sjel.

Med skjelvende stemme prøver jeg å formulere summen av alle dyder samlet i ett.
Intet mer, intet mindre. Skal det være, så skal det være! Men hjertet brister straks i gråt.
Det jeg forsøker er uoppnåelig. Motvillig fatter jeg det, ganske fort – alene av den
grunn at jeg vil være nådeløst oppriktig i min forestilling om meg selv.

Beskjemmet klynker jeg over mitt usle liv. Jeg duger verken til uhemmet synd og
last eller til rettskaffenhet, omtanke og solidaritet. Jeg lever som en lus, forstøtt fra
denne verden og dens mennesker, kun tilgodesett med meg selv og mitt fornedrende
liv.
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VI MENNESKER
Hver dag rives våre hjerter og våre innerste, aller kjæreste tanker i stykker. Fragmenter
kastes utover, trampes på av uvitende føtter, maltrakteres i et udefinerbart, urbant mas-
kineri og lemlestes til det ugjenkjennelige – ødelagte som de mest skamferte og forned-
rede ofre i Kaukasus og Algerie, i Bagdad, Tibet og Korea –, og allikevel våkner vi hver
morgen, gjenopprettede, enhetlige og forfriskede, klare for en ny dag og de samme
begivenheter nok en gang, selv om tilskyndelsene nok vil bli noe annerledes enn dagen
forut.

Vi er innlemmet i en ustoppelig, akselererende destruksjonsrevolt, igangsatt av gu-
der som en gang var skapende og siden overlot det skapte til seg selv. Gudene gikk
deretter til hvile i sin sine himmelske boliger, i påvente av hva det nye vil gjøre med
sine muligheter, mens ensomhetens ild raser fortærende i alles hjerter og hjerner.

Bak opplevelsen av avstand og adskillelse samles allikevel de istykkerslåtte og mal-
trakterte restene i et umerkelig skjød. De samles hver gang natten senker seg. På forun-
derlig vis fornyes og reetableres enheten. Om morgenen våkner vi som barn igjen, for
atter å gå til grunne i uendeligheter av tilintetgjørelse. – Slik er vi mennesker og skal
være det til all tid.
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DET BEMERKELSESVERDIGE MENNESKET
Til en og samme tid handlingslammet og ivrig, nevrotisk og forståelsesfull, melankolsk
og entusiastisk, svikfull og hengiven, oppgitt og ærgjerrig. – Med sjelen innspent som
borger i flere verdener, blodfull og muskuløs, benmager og blek, utrustes du til nederlag
og seier, til hovmod og kjærlighet, til avgrunn og evighet, i et uendelig vekselspill hvor
egenviljen krysses av livets fordringer.

Når venner og slektninger ringer og ber om hjelp og sjelen kun higer mot kontem-
plativ ro, når arbeid og plikt krever din innsats fra morgen til kveld og naturen samti-
dig inviterer til et bad i sitt åndelige soma, når regnskapskontor og kemner sender
bunker med forseglede konvolutter, og du allerede er fylt til randen av altruistisk enga-
sjement, når din elskede ber om din kropp, og alt du klarer å gi er et nøkternt svar, – da
er din sjel bundet til det kontrære, da fører egenviljen en innbyrdes kamp med livets
ufravikelige realiteter. Da er du stilt under oppdragermakter som ser deg fra intethet-
ens og fra den uforgjengelige evighetens synsvinkel. – Du er kommet dit som din selv-
stendighet i all sin tid talte for at du ikke skulle komme, og nå kan du ikke annet enn
bare å forbli i kontrastenes altoppslukende makt.
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EN INNRØMMELSE
Nå har jeg sittet her, lengselsfull og ettertenksom – ikke bare i timer og dager, men i
måneder og år. Og hele tiden har jeg sultet.
– Hva jeg venter på? – Nei, det vet jeg ikke. Det er bare slik at jeg må vente, vente på noe
som skal komme – noe som helt sikkert vil komme. Det er noe som skal gi meg tilfreds-
stillelse, glede, kanskje en slags forløsning.

Mens jeg sitter her, spiser jeg hele tiden. Jeg er umettelig, og jo mer jeg spiser, jo
sterkere føler jeg sulten gnage i tarmer og mage. Jeg setter til livs alt jeg får grep om
med mine hender. Det hjelper allikevel ikke. Noe er galt.

Jeg sitter ganske enkelt her og er altså av den oppfatning at mitt liv må være slik.
Dessuten er jeg innstilt på å leve med de kvaler og lidelser som denne ventetiden inne-
bærer. Viljen til en slik asketisk livsinnstilling har jeg betonet sterkt overfor meg selv
mange ganger. – Samtidig vet jeg jo at jeg setter til livs alt hva mine grådige fingre kan
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få fatt i. Jeg er i begjærets vold. – I realiteten gjør jeg derfor alt jeg kan for å unngå et-
hvert øyeblikk av konfrontasjon med min manglende evne til å vente, samtidig som
jeg inndoktrinerer meg selv med mine selvvalgte grunnsetninger, slik at jeg slipper å
bli stilt ansikt til ansikt med mitt evig utilfredsstilte begjær.

 Ja, slik bedrar jeg meg selv, åpenlyst. De som kjenner meg kan bekrefte det. – Med
en selvfølgelig overbevisning har jeg forklart overfor meg selv og også overfor dem
som kjenner meg, at jeg ikke på noen måte vil vike fra mitt forsett om å vente med
urokkelig tålmodighet. – Og mens jeg sitter her og altså gjør hva jeg kan for å unngå
ventingen, ved å sette til livs alt jeg kan sluke ved hjelp av min tøylesløse appetitt, så ser
jeg jo at mitt forsett og min selvoppnevnte ledetanke kun er selvbedrag og illusjon. I
virkeligheten er jeg en løgner og en sviker. Ingen kan stole på meg. Jeg holder ikke
engang ord overfor meg selv.

———

Sannheten er at jeg aldri har sittet i ro. Jeg har egentlig ikke ventet et eneste øyeblikk
i hele mitt liv, og allikevel mener jeg at det kun er det jeg bedriver, og at kun det alene
er min hensikt her og nå, jeg som sikter mot en tilfredsstillelse, en glede i denne verden
hvor vi nå engang er utlevert, alle vi som kan tenke over våre ideer, vårt utsyn over livet,
våre intensjoner og idealer. – Og jeg forsøker å oppnå denne gleden som min innerste
og dypeste tilfredsstillelse, samtidig som jeg gjør mitt ytterste for å fortære hele verden
og mer til, stykke for stykke, alt ettersom hva jeg får tak i, for å fortrenge den uutholdelige
ventetiden. Og det gjør jeg ustoppelig mot bedre vitende. – Ja, så dumt og paradoksalt
kan vel bare et menneske være?

DET LENGTENDE MENNESKET
Hver morgen – nagende lengsel mot en ukjent fremtid, mot et liv i utrettelig hengiven-
het for en virksomhet som akter å kåre uselviskhetens seier over de jordbundne, ego-
betingede gjøremål. Det prikker i føttene, det kiler i hjerteroten, men hodet er tomt for
retningsgivende og konstruktive tanker.

Før hverdagens vaner og forlokkende rutiner kveler de luende lengslene, avkreves
en smertefull bekjennelse i steil kontrast til de vordende forventningene.

Alt hva det tomme hodet evner å yte, er et øyekast på sin egen stillstand. – Og da,
nettopp da kastes en uhyggelig, martrende tanke inn i det øde, drømmefylte sinnet:
– Vissen og død kan du falle mot jorden årtier før du skal legges i graven, om ikke du

O
LE

 H
A

R
A

LD
 D

A
H

L



53

LI
TT

ER
Æ

R
 M

ED
IS

IN
 F

O
R
 M

EL
A

N
K

O
LI

K
ER

E 
– 

SY
V
 K

O
R

TT
EK

ST
ER

gripes av en eneste, fattigslig, oppreisende tanke i livets løp!
I panisk desperasjon, hvor det vrir seg som i et ormebol inne i hodet, med en feb-

rilsk aktivitet for å finne en støtte og et holdepunkt, viker tomheten for et øyeblikks
sikkerhet på at tanken, den ene, den ene oppløftende, en dag vil gi seg som gave til den
som bærer ekte lengsler i sitt hjerte – før jeg atter synker tilbake på puten, vel vitende
om at jeg bare produserer drømmer også med åpne øyne.

Skravlende fjortis



54

MENNESKETS EVIGE FØDESTED
Uten hensyn til mine synspunkter, mine meninger, mine ønsker, min vilje og mine
erklæringer drives jeg gjennom livet, som en trebit sluppet ned i en vill og brusende flod.
Jeg slynges rundt, dukkes under og virvler av sted, oppslukt av veldige vannmasser, inntil
jeg, liksom tilfeldig, kastes opp på bredden, slik at jeg kan kjenne lys og varme og milde,

Hvilende kamel bærer en ku
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velgjørende vindpust for en liten stund, før jeg igjen rives med av de uhyggelige vann-
massene.

I de korte pausene, når det er stille, og jeg nyter hvilens undergjørende virkninger,
da er alltid én tanke der, en evig tilbakevendende tanke om at jeg en dag skal gavnes
med innsikt og ferdigheter som er nødvendige for å lede meg selv, stødig og sikkert, på
ferden nedover den farefulle floden.

Aldri får jeg anledning til å tenke tanken grundig igjennom. Ei heller får jeg mulig-
het til å undersøke dens forutsetninger og konsekvenser. Alltid er vannmassene tru-
ende nær.

Evig er jeg dømt til å dukkes under. Som offer for en villskap av ukjente dimensjo-
ner henlever jeg et liv i uopphørlig strid. En uomgjengelig skjebne, som har knust ti-
tusener forut, maner frem bilder på fatalistisk avmakt. Destruktive visjoner sprenger
seg frem fra det mørke dypet. De plager hjernen med fortærende tanker.

———

Med tiden har stridens mening unnflydd meg. Allikevel kan jeg ikke la ferden passere
i nedstemt moll. Jeg vil ikke synke som gammelt tømmer. Jeg vil holde oppdriftens evne
i hevd. For ett er sikkert, og det skal jeg aldri glemme: Floden vil alltid, alltid være mitt
hjem. Den er menneskets evige fødested og samtidig vet jeg at det er der jeg også skal
synke og dø.
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To dikt av

Axel Bojer

Nærhet

Tilbake på et sted vi ofte var
trer ditt minne frem, som stille svar,
mens jeg går og føler varme fra
den nærhet våre møter ga.
Lys og varme brer seg i meg
når tanken drar og møter deg.

Den ytre verden glir helt bort,
jeg husker ting som vi har gjort
og følt, her er ditt ansikt, venn;

Her ser jeg at vi ses igjen!

Om jeg døde

Om jeg døde i dette nå,
kom jeg tilbake til deg
i regnet på ruten,
jeg ble en vind som viste deg
veien i skogen,
møtte jeg deg
der vi er når øyet er lukket.

Som usynlig hjelper ville jeg gå
og velsigne ditt kveldssmil på puten,
rette solskinn mot kinnet i skogen,
blåse fryd i blomsten du plukket.
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Tankegrenser og grensetanker
Rigmor Haugen Jensen

Tilnærming til noen
grunnleggende
åndelige erfaringer

Jeg tenker og tenker, og for-
klarer stadig meg selv og
andre at det er umulig å
komme utenom tenkningen.
Men når jeg prøver å få alt
på plass og legge et sikkert
grunnlag, er det alltid noe
som glipper – som unndrar
seg. Og akkurat dette som
glipper, som nødvendigvis må
glippe, er det jeg prøver å
komme inn i.

Dette er en fortsettelse av temaer fra min artikkel Med
evigheten i hodet, i Cogito 4. Der har jeg forsøksvis be-
skrevet tenkningen som noe flytende, som fortetter seg
til tanker/begreper1. Dette bildet kjentes og kjennes
veldig riktig. Men hvor kommer det fra? Hvordan kan
jeg eller andre beskrive tenkningen slik? Er ikke det å
prøve å tenke før man tenker, noe som logisk sett skulle
være umulig? Jeg kan jo egentlig ikke huske hvordan
tenkningen fortettet seg; jeg husker bare resultatet, de
ferdige tankene. På samme måte husker jeg ikke min tid-
ligste barndom før det punktet da jeg begynte å danne
begreper, forestillinger og ord.

Likevel fins det beskrivelser av hvordan (den ten-
kende) bevisstheten, oppstår. Allerede i mytologien er
det slike bilder. For hva er egentlig den greske
mytologis 'kaos'? Det er ikke noe. Vi kunne kanskje si
at det er et slags antibegrep, bare det motsatte av 'kos-
mos' ('kosmos' betyr 'orden'). Det kan se ut som be-
visstheten trenger et slikt begrep om det som er før be-
visstheten. I Bibelens skapelsesberetning heter det
bare: «I begynnelsen skapte Gud …» Det er nærlig-
gende – kanskje ikke for oss, men for et barn som ennå
ikke har lært hva man kan og ikke kan spørre om – å
spørre: Men hva var før –? Det ligger i oss å ikke godta at
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mennesket å alltid ville gå utover seg selv, å prøve på
det som tilsynelatende er umulig.

Liksom for å sette mennesket på plass en gang for
alle, har noen filosofer, først og fremst Kant, prøvd å
beskrive hvor grensen går for vår erkjennelse. Dette
har ført med seg flere absurditeter enn det har ryddet av
veien. For hvis det er en grense for erkjennelsen, må
det vel være noe på den andre siden? En grense går jo
alltid mellom noe og noe annet. Kants erkjennelses-
grense har ført til forestillinger om en slags parallell
virkelighet «bakenfor», den virkeligheten vi kjenner
gjennom vår sansning og tenkning. Problemet er bare
at alle våre forestillinger er hentet fra den vanlige virke-
ligheten, slik at virkeligheten «bakenfor» blir forestilt
mistenkelig lik den vi kjenner fra før. Slik får vi på det
religiøse området åndelige vesener, engler, som ligner
mennesker, og Gud fader som en gammel patriark.

Innenfor vitenskapen får vi en forklaringsmodell
for den sanselige verden som baserer seg på enkelte
egenskaper fra den samme sanseverdenen: bevegelse,
tyngde, bølger.

Atomteoriene er jo langt mer nyttige for praktiske
formål på godt og ondt enn de naive forestillingene om
engler, men representerer de et skritt videre i grunnleg-
gende forståelse av virkeligheten? Eller sagt på en an-
nen måte: Er de ikke bare et moderne uttrykk for tran-
gen til å plassere «det egentlige» et sted hinsides vår
umiddelbare erfaring? Da jeg gikk på ungdomsskolen
på syttitallet, lærte vi kjemi blant annet ved hjelp av
atommodeller i plast. Så kunne vi sette «atomene»
sammen til molekyler og slik få demonstrert f.eks.
hvordan et oksygenatom binder til seg to hydrogen-
atomer og danner H2O (formelen for vann). Det gav
meg en dypt tilfredsstillende følelse av forståelse å se
hvordan molekylene var sammensatt. Var det fordi jeg
plutselig forstod hva vann egentlig var, jeg som hadde
vokst opp i fjæresteinene og hadde gått med gummi-
støvler rundt i myrene hver eneste sommer? Det var
nok først og fremst det systematiske ved formlene som
gjorde dem til en tilfredsstillelse – de kunne forståes på
samme måte som matematikk – men også denne følel-
sen av å vite hva noe er i virkeligheten.

Påstanden om en erkjennelsesgrense og noe som er
bakenfor den fører lett inn i enten mystikk eller natur-
vitenskapelig materialisme – eller ofte begge deler.
Men min forestillingsevne er begrenset. Jeg kan bare
forestille meg noe som sansbart, eller sammensatt av
sansbare elementer. Allerede det enkleste begrep over-
skrider imidlertid min forestilling. Her kommer jeg
utover den første grensen. Den overskridelsen ligger
riktignok bak meg, men jeg strever ennå for å forstå
hva et begrep er. Jeg kan ikke forestille meg begrepet
’stol’. Jeg merker det bare ikke siden det er så lett å
danne seg forestillinger om en eller annen stol som et
eksempel. Så finnes det begreper som ikke like lett kan
gjøres til forestillinger, men som likevel har et helt be-
stemt innhold: ’identitet’ for eksempel eller ’frihet’. Si-
den det tar en viss tid fra jeg tar opp begrepet ’frihet’ i

Paul Klee: Versunkenheit
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bevisstheten, til jeg har dannet en forestilling om et
eksempel, merker jeg at begrepet er noe annet. Hva be-
tyr det at jeg har tilegnet meg et begrep – når begrepet
ikke er et slags bilde en eller annen ting eller situasjon,
som jeg har lagret et sted i hukommelsen? Kanskje er
begrepet en slags kreativitet, en latent evne til å skape
forestillinger, og til å gjenkjenne alle ting som svarer
til begrepet? Men det er selve tenkeprosessen jeg vil
bevisst inn i, den som prinsipielt må gå forut for begre-
pet igjen, fordi den skaper det –.

Når jeg går i ring på denne måten, kommer jeg inn
på et område som ikke er så lett å beskrive, hvor tenk-
ningen, min tenkning likevel brytes mot en slags
grense. Men det er nettopp ved å arbeide med slike til-
synelatende umulige tanker at jeg kommer videre: Be-
visstheten får en større omkrets, og begrepene får kla-
rere konturer. Bevissthetsrommet utvider seg; det ord-
løse, det som bare er, begynner å ta form. Famlende,
prøvende beveger jeg meg i et område som likevel er
merkelig kjent; det var der jo hele tiden, underlig at jeg
ikke la merke til det. Tanker fødes her, ideer blir til, for-
mer seg som ut av intet. Nei, ikke ut av intet; de fortettes
ut av substansen i rommet. Eller jeg kunne si at de blus-
ser opp. Så slokner de igjen, eller oppløses, blir ett med
luften omkring. Hvert lille bluss har i seg et stort og
omfattende bilde, en hel verden av tanker og forståelse
som folder seg ut – når det blir grepet.

Målet for det følgende er å finne – eller i det minste
antyde – veier inn i dette området som ikke ender opp
i en mystisk dualisme hvor tenkningen må gi tapt, og
heller ikke i en forestillingsmessig tro på en åndelig
verden. Som inspirasjonskilde og veiviser har jeg an-
troposofien, særlig Rudolf Steiners beskrivelser av en
vei gjennom filosofisk tenkning til en bevisst åndelig
erfaring. I boken Von Seelenrätseln (1917) henviser han
til det som av datidens vitenskap ble betraktet som
uoverstigelige erkjennelsesgrenser. Det kan f.eks. dreie
seg om materiens innerste vesen, eller hvordan be-
vissthet kan oppstå av materien. Steiner siterer blant
annet en filosof, Gideon Spicker, som mener at
«tenkningens nødvendighet» er en slik grense: Den er
en «ubevist og ubevisbar setning. Bakenfor denne nød-
vendigheten kommer ingen undersøkelse (…)»

Her er altså det problemet jeg startet med, for lenge
siden uttrykt. Steiner beskriver denne «erkjennelsens
avmakt» som noe man kan arbeide med og gjøre seg
helt tydelig. Da vil man merke at man støter mot noe på
denne grensen. Og dette «støtet» – noen tenkere har
beskrevet det som å bli kastet tilbake – er ifølge Steiner
den første udifferensierte berøring med en åndelig vir-
kelighet.

Jeg forsøker så å si å følge min egen tenkning utover
dens grenser. Det ville være prinsipielt umulig hvis jeg
anså grensen som absolutt. Men det går altså også an å
se den som midlertidig, som overgangen til et annet
erfaringsområde. Min metode er å arbeide med det
som er kjent, prøve å beskrive det så nøyaktig og lev-
ende som mulig. Jeg må ta flere runder, nærme meg
grensen fra forskjellige sider. For også jeg opplever å bli
støtt tilbake. Men jeg opplever også at det som jeg støter
mot, får stadig mer form. Når jeg gjør meg anstrengel-
ser for å beskrive veien til en slik grenseerfaring, er det
en måte å gjøre erfaringen tydelig for meg selv. Men det
jeg beskriver, er på ingen måte en ekstraordinær opp-
levelse; det er noe mange andre erfarer, noen mer,
noen mindre bevisst. Derfor håper jeg å dra leseren
med i den samme bevegelsen. Og jeg håper at de for-
skjellige innfallsvinklene etter hvert skal vise seg som
nettopp det: forskjellige innfallsvinkler til det samme
området.

Logisk intuisjon
Dette er en vei hvor – slik jeg kjenner den – et av trinnene
er en nådeløs objektivering og abstraksjon. Mange føler
motvilje mot det området jeg først vil gå inn i fordi det
til å begynne med virker dødt og uvesentlig – og kanskje
også vanskelig. For meg er det vesentlig på minst to
måter. Det er en bevisst inngangsport til et åndelig
område, og det gir meg en tilværelse i det samme områ-
det. For å oppleve at jeg støter mot noe på erkjennelses-
grensen, må jeg ha noe å støte med, dvs, jeg må selv ha
en åndelig-sjelelig form, en omkrets og hud. En sikker
måte å utvikle det på er ved å arbeide med logisk tenk-
ning. Den kan jeg lettest fremstille ved hjelp av enkel
formell logikk.
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formasjoner. De er ikke tanker eller påstander om ting
og hendelser i den ytre verden, men mellomrom, for-
bindelser mellom slike påstander. Først er de bare der
som en anelse, en ubevisst struktur i tenkning og språk.

Vi tar dem for gitt og legger vanligvis ikke merke til
dem. Men når jeg retter oppmerksomheten mot dem,
blir de etter hvert fastere og mer bestemt. Innenfor lo-
gikken dreier det seg altså om, akkurat som med for
eksempel grammatikk, å bevisstgjøre seg det som alle-
rede er der.

De som har beskjeftiget seg med formell logikk – og
det har vel alle som har tatt forberedende prøver i filo-
sofi, noen også i videregående skole –, har gjerne fått
innprentet at man må se bort fra innholdet i setnin-
gene for å oppdage den logiske formen. I denne forbin-
delsen husker jeg en diskusjon jeg hadde med noen
andre studenter som sa at logikken selv ikke hadde noe
innhold. De tenkte da på det som vi hadde lært: at man
ikke må blande sammen innholdet av de påstandene
som det er en logisk forbindelse mellom, og den logiske
gyldigheten av forbindelsen. Uavhengig av om vi er enig
i påstandene eller ikke, må vi kunne avgjøre om det er
en logisk forbindelse mellom dem. Klassisk eksempel A:

1. Premiss: Alle grekere er mennesker.
2. Premiss: Sokrates er en greker.
Konklusjon: Sokrates er et menneske.

Konklusjonen skal følge av premissene. Med andre ord:
Alle som hører til gruppen grekere, hører også til grup-
pen mennesker. Sokrates hører til gruppen grekere.

Derfor må han også høre til gruppen mennesker. Dette
kan vi fremstille med en enkel tegning:

Her er alle tre setningene sanne og den logiske slutning-
en er gyldig. Men nå sier jo ikke slutningen noe vi ikke
vet fra før, og man ser ikke nødvendigvis den logiske
forbindelsen mellom setningene. Men hva om vi sier:
B

1. premiss: Alle mennesker er grekere.
2. premiss: Sokrates er et menneske.
Konklusjon: Ergo er Sokrates en greker.

Er denne slutningen logisk gyldig? Slike eksempler var
det mange studenter som fikk problemer med. Hvis jeg
sier at slutningen er logisk gyldig, vil noen reagere; det
er opplagt at noe skurrer her. Setning 1 er da riv ruskende
gal, setning 2 er riktig, og konklusjonen er riktig. Dette
kan da ikke stemme. Men hva er det som ikke stemmer?
Nå var det foreleseren begynte med å innprente stu-
dentene at innholdet i setningene ikke har betydning
for om slutningen er logisk gyldig. Vi lærte å formalisere
slutningene og så at begge slutningene har samme for-
mel (dette er en forenkling i forhold til den formaliser-
ingen man bruker i formell logikk.): La bokstaven G stå
for greker, M for menneske, S for Sokrates, så får vi:

Eksempel A
1. Premiss: Alle G er M
2. Premiss: S er G
Konklusjon: S er M

Eksempel B
1. premiss: Alle M er G
2. Premiss: S er M
Konklusjon: S er G

Hvis vi nå ser bort fra innholdet bak bokstavene M, G og
S, kan vi lage en generell formel for begge setningene:

Premiss 1: Alle X er Y
Premiss 2: z er X
Konklusjon: z er Y
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Eller sagt på en annen måte: Gruppen av alle X er innen-
for gruppen av alle Y, z hører til gruppen X. Derfor må z
også høre til gruppen Y. Denne slutningen er logisk
gyldig. Hvorvidt premissene og konklusjonen er sanne,
avgjøres av det innholdet man setter inn for X, Y og z.
Men slutningen er gyldig uavhengig av dette innholdet.
Som vi ser av tegningen, må z være innenfor gruppen Y
hvis z er innenfor gruppen X.

                

Hva er det da som er feil med eksempel 2? Det påstås først
at alle mennesker er grekere, altså at alle som hører inn
under gruppen menneske, også hører inn under grup-
pen grekere. Det er vi altså ikke enige i. Så sies det at
Sokrates hører inn under gruppen mennesker, hvilket
vi er enige i, og han må derfor også være greker. Det er
ingenting galt med slutningen, det gale er bare første
premiss. Konklusjonen stemmer tilfeldigvis med de
faktiske forhold selv om et av premissene er usant; So-
krates er jo faktisk både greker og menneske. Hvis vi
forandrer litt på premiss 1, som jo likevel er usant, ser vi
at det er tilfeldig at konklusjonen blir sann:

1. premiss: Alle mennesker er nordmenn
2. premiss: Sokrates er et menneske
konklusjon: ?

Logikken er altså ikke direkte knyttet til sannheten av
den enkelte setning, men til forbindelsen mellom dem.
Hvis setning A er sann, og setning B er sann, så må også
setning C være sann hvis det er en logisk gyldig slutning.
En logisk gyldig slutning har en form som er slik at hvis
premissene er sanne, så må også konklusjonen være sann.

Sannhetsverdien overføres fra premisser til konklusjon
gjennom slutningens form. Konklusjonen følger av pre-
missene. Mange eksempler og mange forklaringer til
tross: det er vanskelig å abstrahere bort innholdet i språ-
ket. De samme innvendingene kom stadig tilbake. Jeg
husker den hjelpeløse geberden til foreleseren: «Jeg kan
bare argumentere intuitivt for at slutningen er gyldig; du
må se det selv».

For å gripe det logiske i sin rene form, er det nødven-
dig å skrelle bort innholdet i setningene. For å se at en
slutning er logisk selv om en eller flere av premissene
er usanne, må man kjenne igjen, så å si trekke ut for-
men. Å si at en slutning med et usant premiss er gyldig,
er å si at i alle slutninger med samme form, hvor premis-
sene er sanne, må også konklusjon være sann. Den lo-
giske følgen har altså ingenting å gjøre med hvorvidt
jeg er enig i setningene, eller om jeg liker dem; det
dreier seg om å se hva som følger logisk av det jeg god-
tar som sant. Da må jeg bli bevisst strukturen i tenknin-
gen.

En måte å lære å trekke ut formen i en slutning kan
være å forholde seg til slutninger med usanne premis-
ser – eller premisser som man er sterkt uenig i, gjerne
sånne som vekker følelser. Klassiske eksempler er de
såkalt gudsbevis og motbevis – jeg vil se litt på dem se-
nere. Først når ateisten kan forholde seg til den logiske
gyldigheten i et av middelalderens gudsbevis, og den
troende kan se at også motbeviset er gyldig, har begge
skjønt hva logikk er. Man må skille mellom sannheten
i setningene og den logiske forbindelsen mellom dem.
På en måte må man gjøre vold på en intuisjon for å ren-
dyrke en annen. I oldtiden og middelalderen ville man
ikke ha gjort det slik; da holdt man seg bare til premis-
ser som man anså som urokkelige sannheter, såkalte
aksiomer, for å se hva man kunne bevise gjennom
dem2.

Objektiveringen er en del av det moderne mennes-
kes vei: Verden henger ikke lenger sammen i en stor
enhetlig sannhet. Vi lever i en virkelighet av tvil og
flertydighet. Vi må selv skjelne og vurdere, og slik bygge
opp vår egen forståelse av verden. Men heller ikke i dag
er det lett for alle å forholde seg til den rene logikken,
ribbet som den er for subjektivt varmende liv. Det er
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med intuisjonen, eller aldri får tak i hva den består i, og
finner en annen løsning: Det er bare å lære seg form-
lene, på samme måten som mange også lærer matema-
tikk. Logikken har for dem ikke noe begripelig inn-
hold. Den blir bare en tom formel som man kan putte
forskjellige setninger inn i. Slik blir noe som i sitt ve-
sen er en åndelig realitet, henlagt til et ytre skjematisk-
abstrakt område: en ren formalitet, og mennesket selv
mister åndelig substans.

Dette var bakgrunnen for den
diskusjonen jeg henviste til. Jeg på-
stod at de logiske slutningene hadde
et innhold – det er jo nettopp den
logiske formen som er innholdet, i
betydningen vesenet, substansen –,
motparten var opptatt av å bli kvitt
innholdet i setningene, og visste
ikke om noe annet innhold. En av
studentene var svært skarp i logikk,
men i allfall når det kom til mer
kompliserte slutninger og utled-
ninger, satte han ingen lit til sin in-
tuisjon, bare til formlene og den
utregningsmetoden vi hadde lært.
Denne diskusjonen fikk meg til å
bli mer bevisst på det intuitive i lo-
gikken, og selve innholdet, substansen om man vil, i
slutningen. Slutningen er altså forbindelsen mellom
setningene.

 Om forbindelsen er logisk, kan vi bare avgjøre ved
ren intuisjon – hvis vi da altså ikke vil stole fullt og helt
på en autoritet: lærer, lærebok, etc. Vi må (inn)se at det
er riktig, men hva er det vi da ser? Disse tankeformene
som ligger i bunnen av all vår tenkning og alt språk,
kan vi få et nærmere forhold til. De er oversanselige i
den forstand at de ikke er avhengig av det sansemessige
innholdet i setningen, slik som 'Sokrates' (en bestemt
person som har levd i Athen rundt 400 år f Kr), og hel-
ler ikke av det begrepslige innholdet i ord som ’men-
neske’, ’greker’. Derfor kan disse ordene byttes ut med
’X’, ’Y’, ’z’. Logikken avgjør hvordan det er mulig å kom-
binere slike innhold med hverandre, og hvordan vi

ikke kan kombinere dem hvis vi vil ha helhet og kon-
sekvens i vår tenkning. Hva innholdet i logikken er, er
ikke så lett å uttrykke, på samme måte som vi ikke kan
uttrykke med ord hva et begrep er. Men vi kan bli kjent
med det og gjøre våre erfaringer med det. Poenget med
formell logikk må være å bevisstgjøre intuisjonene,
ikke å erstatte dem med tomme formler. Vi kan trene
opp vår logiske sans og vår evne til å skjelne mellom
subjektive meninger og logisk følge.

Hvis vi holder ut de «usanne» eksemplene og griper
den logiske sammenhengen, ser vi
at vi nettopp kan bruke den til å
rydde bort usanne meninger og
forestilling fra vår egen horisont. At
logisk tenkning også har en forbin-
delse til det moralske, kan vi se av
følgende eksempel.

Et praktisk – bare så altfor
aktuelt – eksempel
På 70-tallet var det i visse kretser en
vanlig mening at alle palestinere er
terrorister. (Nå er jo denne fordom-
men nærmest utvidet til å gjelde alle
med muslimsk bakgrunn.) Så har vi

blitt kjent med en klok og hyggelig person som heter Ali
og etter en tid fått greie på at han faktisk er – palestiner.
Vi har da et logisk problem som passer rett inn i den
formelen vi har sett.

1: Alle palestinere er terrorister
2: Ali er palestiner
Konklusjon: Ali er en terrorist.

Nå har man altså kjent denne personen en stund og ikke
sett noen voldelige tendenser hos ham. Man kan selvføl-
gelig gå ut fra at konklusjonen er riktig, og at Ali bare
venter på en anledning til å slå til, men ærlig talt: Vi tror
ikke på det. Hva gjør vi da med logikken her? Slutningen
er det ingen ting å si på, men vi er altså uenig i innholdet
av konklusjonen. Siden forbindelsen mellom premis-
ser og konklusjon er helt gyldig, konklusjonen følger av

Hvis jeg selv ikke
hadde en fysisk skikkelse,
kunne jeg ikke erfare den
fysiske verden. På samme

måte trenger jeg en
åndelig-sjelelig form for

å erfare noe åndelig.
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premissene, må vi lete etter feilen i de setningene som
utgjør premissene. Premiss 2: «Ali er palestiner», dette
er kunnskapen som brakte uorden i vårt verdensbilde.
Det er kanskje en mulighet for at han har løyet om sin
identitet, eller kanskje han ble adoptert som barn? Vi
finner det lite sannsynlig. Dessuten er vårt begrep om
palestiner mer av et kulturelt begrep enn et genetisk,
altså er det likegyldig om han er adoptert. Da er det ikke
noe annet å gjøre enn å innse at premiss 1: «Alle pales-
tinere er terrorister», må være feil. Jeg har funnet minst
en palestiner som ikke er terrorist, dermed må jeg revi-
dere min oppfatning. Jeg kan ikke mene at alle palesti-
nere er terrorister og samtidig mene at min venn som er
palestiner, ikke er terrorist. Jeg må bringe mine oppfat-
ninger i overensstemmelse med hverandre. Logikk er et
minstekrav når det gjelder sannferdighet. Jeg kan ha
oppfatninger som overensstemmer med hverandre,
men likevel er usanne. Men har jeg to meninger som står
i logisk motsetning, må minst en av dem være usann.
Rydder jeg ikke opp i dette, er jeg inkonsistent og inkon-
sekvent i min tenkning. Gjennom sin oppdrager-
funksjon virker altså logikken formende inn på mitt
praktiske, moralske liv.

En tilværelse i tankens område
Når man skal prøve å beskrive noe som ikke er sansbart,
vil man uvilkårlig bruke bilder fra det som kan sanses.
Disse bildene kan være mer eller mindre dekkende. Jeg
kan lett komme til å bruke uttrykk som motsier hveran-
dre. Når det gjelder logikken, er det naturlig for meg å
bruke uttrykk som: åndelig-sjelelig form og omkrets,
formasjoner, grunnfjellet i tenkningen, en fast grunn
osv. Her veksler jeg altså mellom å snakke om tankenes
objektive område, på sett og vis utenfor meg, og å snakke
om min egen form. Det er ikke helt liketil å skille mel-
lom de to sidene. Det karakteristiske ved tenkningen er
jo at den er både individuell og universell. Jeg vil holde
fast ved begge deler. Akkurat som jeg som fysisk vesen er
bygd opp av fysiske stoffer og beveger meg på fast grunn
i en fysisk omverden, beveger jeg meg i tenkningen som
et åndelig–sjelelig vesen i en åndelig virkelighet. Hvis
jeg selv ikke hadde en fysisk skikkelse, kunne jeg ikke

erfare den fysiske verden. På samme måte trenger jeg en
åndelig–sjelelig form for å erfare noe åndelig.

Nå hører logikken, når det sanselige innholdet i
slutningene er abstrahert bort, til den rene tenkning-
ens område. Tenkningen er jo allestedsnærværende i
vår virkelighet, men kommer vanligvis ikke til uttrykk
i sin rene form. For å bli bevisst om og kunne bevege
meg i dette området, trenger jeg som nevnt selv en
skikkelse. Den skaper jeg meg blant annet ved å utvikle
min logiske intuisjon. Det er kanskje lettere å forstå
hvis vi tenker på det motsatte tilfellet: Om jeg ikke har
den sikre logiske intuisjonen, men drives av tilfeldige
assosiasjoner, hvis mine meninger er usammenheng-
ende og uforenlige, så henger jeg ikke riktig sammen,
så har jeg ikke noen fasthet og konsistens, men flyter ut
i alle retninger. Ingen av oss er jo helt konsekvente og
logiske til enhver tid. Men forskjellen mellom det faste
og det utflytende i bevisstheten blir etter hvert veldig
tydelig. Logikken alene er heller ikke nok til å gi meg
en tilværelse i den rene tenknings området. På slutten
av artikkelen vil jeg komme inn på en annen vesentlig
forutsetning for å bevege seg her.

Vi lever oss mer og mer inn i tenkningens virkelig-
het og blir fortrolig med tankeverdenens lover. Slik får
vi etter hvert et fast ståsted i vår egen logiske intuisjon.
Vi er blitt kjent med noe som hviler i seg selv og
gjennomtrenger alle ting og vesener som vi kjenner
gjennom sansene: Logikk, matematikk, naturlover. Alt
i verden er lovmessig. Men det er ikke lovmessig som et
maskineri, et mekanisk apparatur; lovmessigheten er
levende og pulserende. Når vi blir kjent med en slik
organisk lovmessighet, blir vi ikke vippet av pinnen
når noe nytt og ukjent dukker opp. Jo mer vi blir logi-
kere, jo mer følsom vår tenkning blir for alt ulogisk,
både innen vår egen virkelighetsoppfatning og rundt
oss i samfunnet, på samme måte som en musiker rea-
gerer på en falsk tone, jo mer vi nærmer oss et «absolutt
gehør» for logikk, desto tydeligere blir det at den for-
melle logikken ikke holder mål overfor vår faktiske
tenkning! Vår tenkning er så mye mer bevegelig enn
det som overhodet kan nedfelles i formler, på samme
måte som språket aldri helt kan beskrives i noen gram-
matikk. Det er alltid noe som unndrar seg. Når vi går
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også rommer paradokset.
Paradokset får oss til å stoppe opp og undre oss, det

skaper kaos igjen i vårt verdensbilde. Det kan oppleves
som å miste den faste grunnen under beina, eller å
stirre inn i en tenkningens ubegripelige avgrunn, eller
å bli kastet tilbake av en ugjennomtrengelig mur … Jeg
har møtt noen som mener at logikken ikke er så viktig;
det vesentlige, det spirituelle er paradokset. Men de
glemmer at paradokset er avhengig av logikken. Uten
logikk, ikke noe paradoks. Jo sikrere og klarere den lo-
giske intuisjonen, selve grunnfjellet i tenkningen, er,
desto sterkere støter den an mot paradokset.

Paradokset som logisk grenseerfaring
Et paradoks er nettopp det at to setninger som motsier
hverandre, likevel begge er sanne! Eller slutningen blir
absurd enten setningene er sanne eller usanne, som i det
berømte løgnerparadokset som har vært kjent helt fra
Aristoteles' tid: En kreter skal ha uttalt at alle kretere er
løgnere. Her er problemet for logikken å se hvordan set-
ningen kan være sann. Hvis setningen er sann, må jo den
kreteren som sier setningen også være en løgner, og føl-
gelig må han da lyve også når han sier setningen, og da
må setningen være usann … En annen variant av para-
dokset som lar det komme tydeligere frem er følgende:
Denne setningen er usann.

Noen språkfilosofer har brukt mye arbeid på å løse
eller løse opp dette paradokset, som i nyere filosofi er
kjent som problemet med selvreferanse. Man kan også
se det som en konstruksjon uten betydning. Jeg tar det
med fordi det så tydelig viser hva et paradoks er. I denne
sammenhengen er det ikke et poeng å løse eller bort-
forklare paradokser, men å bruke dem som en mulig-
het for en annen erfaring, som sanseorganer inn i en
virkelighet som ikke kan fanges av logikken i vanlig
forstand. For dem som ikke kan se løgnparadokset som
noe annet enn en lek med ord, finnes det paradokser av
mer eksistensiell art.

Jeg nevnte gudsbevis og -motbevis. La oss se på et
motbevis først. Det utgjør innholdet av et kjent religi-
øst paradoks. Til examen philosophicum fikk jeg det

presentert slik:

1. Premiss: Hvis Gud finnes, så er han allmektig og god.
2. Premiss: Hvis Gud er allmektig og god, så finnes

    ikke noe ondt.
3. Premiss: Det finnes noe ondt.
Konklusjon: Gud finnes ikke.

Dette er en logisk gyldig slutning; den kan formaliseres
som følger: Vi lar G: stå for setningen 'Gud finnes' A for
'Gud er allmektig og god', og O for 'det finnes ondt'

1.Premiss: Hvis G, så A
2. Premiss: Hvis A, så ikke O
3. Premiss: O
Konklusjon: ikke G

For at formen skal bli tydeligere lager jeg en annen slut-
ning med samme form, en tankerekke fra min hverdag
som lærer. Jeg prøver å huske om det var fredag at Per var
syk. På fredag hadde vi tyskprøve, derfor kan jeg reson-
nere slik:

1. Premiss: Hvis Per var syk på fredag, så var han
hjemme.
2. premiss: Hvis Per var hjemme på fredag, kan han
ikke ha levert tyskprøven.
3. premiss: Per har levert tyskprøven (jeg fant den i
papirbunken).
Konklusjon: Per var ikke syk på fredag.

Hvis man ikke vil gi avkall på noen av premissene i slut-
ningen som «motbeviser Guds eksistens», og likevel tror
på Gud, står man overfor et paradoks. Noen vil kanskje
være uenig i 2. premiss: Hvis Gud er allmektig og god,
finnes ikke noe ondt. For andre er det en selvinnlysende
setning, nærmest en logisk sannhet. At en allmektig og
god Gud ikke kan (i såfall er han ikke allmektig), eller
ikke vil (i såfall er han ikke god) hindre det onde, har vært
gjenstand for mange teologiske utredninger. Det gjør
ikke det ubegripelige mer begripelig.

Her i Lillehammer omkom nylig en mor og to
tenåringsbarn i en brann. Brannen etterlot en 17-årig



65

jente alene. «Og du tror på Gud!», sa en ungdom til sin
mor. I den bemerkingen lå slutningen vi har sett på,
underforstått.

På sykehuset, hvor jeg jobbet tidligere, kunne man
også fra tid til annen høre lignende tanker uttalt. Det er
vanskelig å få det til å rime med en kjærlig Gud når vi
ser på alt det vonde rundt oss. Å si at «det er nok en me-
ning med det», blir i denne sammenhengen nesten av-
skyelig. Likevel kjenner jeg flere mennesker som på
ubegripelig vis har mistet sine kjære – f. eks. barn –,
som ikke ser noen mening med det,
men likevel tror på Gud.

Dette er et smertefullt paradoks,
for noen blir det eksistensielt. Men
det er mulig å bli værende i det ube-
gripelige, for der er det noe annet. I
det store, tomme rommet hvor jeg
ikke har noe svar, bare et stort
«Hvorfor?» eller «Hva?», kan det
være jeg støter på noe annet, noe
som jeg kanskje ikke kan sette ord
på, men som gjør at jeg godtar at det
ikke er noe uttalt svar. Hver gang jeg
finner frem et svar for å kunne slå
meg til ro, gir jeg ikke da avkall på
en mulighet for åndelig erkjen-
nelse?

I middelalderen var man opptatt av å prøve hva man
kunne komme til ved hjelp av logikken. Thomas Aqui-
nas' utformet flere gudsbevis inspirert av Aristoteles. Et
av dem tar utgangspunkt i årsaksbegrepet:

1. Premiss: Alt som finnes, må ha en årsak
2. Premiss: Ingen årsakskjede kan være uendelig, det

må være første årsak som setter det hele i gang.
Konklusjon: Det må finnes en Gud som er den første

(ytterste) årsak.

Dette er i seg selv ikke en logisk gyldig slutning. Det
bygger på minst en forutsetning til, at den ytterste årsak
er det samme som det vi mener med ordet 'Gud'. På
samme måte som med motbeviset avhenger hele bevis-
kraften av at man er enig i premissene. Men opplevelsen

av at det må være en årsak eller begynnelse til alt, er frem-
deles en vanlig måte å begrunne en gudstro, om ikke
nødvendigvis en tro på en personlig gud. Et problem
med denne tankegangen er å godta at Gud virkelig er den
første årsaken: Hvis Gud har skapt verden, hvem har da
skapt Gud? Gudsbeviset blir da en logisk vei ut av logik-
ken, til noe vi ikke kan forklare eller forestille oss. For
en forestillbar Gud trenger en forklaring på samme måte
som det skapte.

 Det finnes mange andre paradokser og et utall av
grenser for vår forestillingsevne. En
kjent grense fra vitenskapens om-
råde er tanken på verdensrommet.
Er det uendelig? Et uendelig rom,
hva vil det si. Vi kan nok tenke oss at
vi fortsetter og fortsetter utover i ver-
densrommet, og stadig møter nye
galakser, eller kommer tilbake til
utgangspunktet, men vi kan ikke
tenke oss rommet som helhet uende-
lig. På den annen side: Hvis rommet
ikke er uendelig, må det slutte et el-
ler annet sted. For meg blir det en
absurd, i betydningen uforestillbar,
tanke. Etter som jeg har forstått, me-
ner den moderne naturvitenskap at

rommet har en viss utstrekning, at det altså ikke er uen-
delig. Et logisk paradoks utgjør disse tankene om rom-
met bare hvis vi både påstår at 1: Rommet kan ikke
være uendelig. 2: Rommet kan ikke være endelig. For
det er vel ingen tredje mulighet? Hvis vi føler at vi må
avvise begge disse to mulighetene, støter vi an mot det
anerkjent sterkeste av alle logiske prinsippet, nemlig
kontradiksjonsprinsippet, (kontradiksjon = motsigelse)
Det tillegges Aristoteles og blir nå formulert slik: «In-
genting kan både være og ikke være det samme, samti-
dig og i samme henseende.»

Poenget er igjen ikke å påstå noe om verdensrom-
met, det jeg vil er å peke på forestillingsgrensen; fordi
den kan være en vei til en annen slags bevissthet. Hvis
man har et vitenskapelig svar som kjennes tilfredsstil-
lende, er temaet uinteressant i denne sammenhengen.
det er det ubesvarte, ubesvarbare spørsmålet som fører
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frem et svar for å

kunne slå meg til ro,
gir jeg ikke da avkall
på en mulighet for
åndelig erkjennelse?
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En lignende grense kan vi oppleve i forhold til tiden.
Har verden – og tiden selv – begynt en gang? Men hva
var før –? Å tenke seg en begynnelse og slutt på tiden, er
like vanskelig som en begynnelse og slutt på rommet.

Ved bevisst å stille opp tanker som leder til nye
spørsmål, som fører til motsetninger, blir jeg ikke bare
støtt tilbake ved en grense, men jeg kan utforske gren-
seområdet og gi det jeg støter på der, form. Jeg erfarer at
grensen ikke er absolutt. Men jeg behøver å arbeide
med bevisstheten på mange forskjellige måter for å
kunne nyansere de erfaringene jeg gjør.

For noen er det allerede en stor overvinnelse, for
ikke å si overskridelse, å oppleve at en ny tanke ikke
passer inn i det begrepssystem man har tilegnet seg fra
før. Vår bevissthet er «dømt» til sammenheng og en-
het. Og jeg har jo nettopp påpekt hvor viktig det er å
bringe mest mulig klarhet og logisk konsekvens inn i
sin tenkning. Slik får jeg den indre fastheten og sub-
stansen jeg trenger for ikke å miste meg selv i møtet
med motsetningene.

Her utfordres allerede en annen slags sikkerhet. Å
kjenne logikken, å gjøre tankens verden til sitt livs-
område, og likevel kunne slippe den faste grunnen
som logikken utgjør – ikke på måfå, men lyttende etter
en annen tone, et annet orienteringspunkt. Nølende,
famlende beveger jeg meg i et område som hittil er
ukjent, uutforsket for meg. Bare i korte øyeblikk kan
jeg bevege meg her. Jeg holder pusten – også bokstave-
lig talt – for jeg faller så lett ned igjen på forestillingene
og ordene. Dette er ikke til å beskrive med ord, men
kanskje kan det finnes bilder som treffer – bilder som
alltid beveger seg, som alltid er annerledes, som vokser.
For her er ikke det værendes virkelighet; det er tilblivels-
ens sted. Det er det som skapes akkurat nå, men etterpå
kan det foldes ut og viser seg å inneholde bilde på bilde.
Eller det forsvinner fra bevisstheten igjen med øyeblik-
ket. Likevel vet vi fra nå av noe vi ikke kjente til før,
som kan gjenskapes under de rette forutsetninger.

I det samme åndeløse øyeblikket
som jeg kom, er jeg tilbake
så fylt av noe jeg ikke vet
Flere liv levde jeg i øyeblikket
Nå lever jeg utover i tiden
og prøver å bli stille, så sangen blir hørbar
tydelig i farge og form

Utålmodighet, enhver brå bevegelse sjelelig sett, enhver
dom – i betydningen konklusjon – bringer det til å stivne
igjen. Trangen til å ordne, skape system, er en urdrift i
mennesket, livsnødvendig for et sunt sjeleliv. Men her
på grensen er det likevel denne driften jeg prøver å holde
tilbake et lite øyeblikk, for slik å kunne oppleve selve
tilblivelsen.

Paradokset kan bli en veiviser inn i dette ordløse
området. Hvis jeg ikke oppfatter paradokset som en fas-
cinerende lek med ord og tanker, en slags hjernetrim,
men tar det alvorlig, kan jeg bli var noe som lever der,
noe jeg kan orientere meg etter, som en svak tone, eller
en knapt merkbar luftning, eller et strøk mot huden;
en utydelig form. Når jeg leter etter sanseinntrykk å
sammenligne erfaringen med, kommer jeg hele tiden
til å velge andre sanser en synssansen. For jeg beveger
meg som en blind, famler og lytter meg frem i en virke-
lighet jeg ikke kjenner, og som er så flyktig at den for-
svinner om jeg prøver å gripe den.

Jeg merker at denne beskrivelsen balanserer på
grensen til en svært luftig mystikk. Meningen er å gjøre
litt tydeligere en erfaring som – tror jeg – alle har, hvis
de legger merke til det. Og det er det betydningsfulle: å
legge merke til det. Å legge merke til den bevegelsen og
de formasjonene som er tilstede i vår egen tenkning, og
gjøre denne erfaringen levende og energisk. Jeg opple-
ver at «det er noe der», noe vesentlig, noe som nok er
langt flyktigere og subtilere enn alt det jeg erfarer gjen-
nom mine fysiske sanser, men som i likevel i sin
flyktighet gjør et sterkt og varig inntrykk. Denne opple-
velsen blir en drivkraft til å arbeide videre, for å finne
ut hva det er, for å gjøre «øyeblikkene» lengre, for å
kunne beherske denne erfaringen mer å mer, dvs. bli i
stand til å fremkalle den.
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Jeget som grenseerfaring
For at ikke «grenseerfaringen» skal ende i ren mystikk,
en slags subtil nytelse, må jeg bringe den til klar erkjen-
nelse, og sette den i livskraftig forbindelse med en men-
neskelig realitet. Jeg vil nå nærme
meg den fra en annen vinkel. Vi har
vel alle en mere eller mindre bevisst
opplevelse av å være et jeg. Hva ligger
det egentlig i dette begrepet, hva vil
det si å være et jeg? Svaret på det spørs-
målet er  ikke like opplagt i vår tid
som det var før.

 I boken Det nye selvet med under-
tittelen «Identitet i det 21. århund-
re» av Walter Truett Anderson3 sies
det at vårt moderne begrep om per-
sonlig identitet er i ferd med å gå i
oppløsning. Grunnlaget for begre-
pet om en substansiell sjel, eller et
jeg, som kjernen i vår personlighet,
ble ifølge forfatteren lagt allerede av
Sokrates, men ble spesielt uttrykt av
Descartes (1596–1650). Han kom
frem til jeget eller sjelen som en
«tenkende substans». Selv om mange har protestert på
Descartes beskrivelse, har forestillingen om et substan-
sielt jeg blitt værende, både i vestlig religion og psyko-
logi4. Det skal være et trekk ved postmodernismen at
den personlige identiteten oppløses til fordel for et
utall av identiteter og «roller» som man dels blir pådyt-
tet og dels kan velge mellom. Dette er i seg selv en ve-
sentlig spørsmålsstilling, men her vil jeg bare vise til
noen utsagn jeg finner spesielt interessante. Det hand-
ler om det som forfatteren ser som den mest radikalt
selvoppløsende posisjonen:

«For disse etterfølgerne av Heraklit5 er selvet – i det
minste den delen av det som du opplever som det
subjektive 'jeg' – dets egen beskrivelse av seg selv i
presensform. Hvem du er, er verken mer eller min-
dre enn den du er i prosessen der du forteller deg selv
– eller andre – at du er.»6

Å ta inn over seg dette som «kommer svært tett opptil den
orientalske mystisismens forestilling om et ikke-selv»,
beskriver han på en interessant måte:

«Men hvis du går langt nok i forsøket på å teste – i
din egen bevissthet – påstanden om
at din subjektive opplevelse av selvet
er din nåværende beskrivelse av det,
er det sannsynlig at du vil oppleve
noe som er beslektet med det psyko-
loger kaller en endret bevissthetstil-
stand. Noen synes opplevelsen er
behagelig, og at det gir en viss følelse
av lettelse. Andre forteller om følel-
sen av vertigo, forvirring, til og med
panikk. Noen sier at det føles som å
dø.»

Det han beskriver her, vil jeg uten
videre kalle en grenseerfaring. Jeg
kan forstå at det også kan oppleves
truende for mennesker som har tatt
jeg-begrepet som gitt. Men først og
fremst er det jo en fantastisk frihet.
Hver gang jeg sier «jeg» til meg selv,

skaper jeg meg selv på nytt. Tvert i mot å være en trussel
for selvet, er det en konstitusjon av et selv som ikke er
skapt av ytre konvensjoner – det konvensjonelle selvet
er i oppløsning enten vi vil det eller ikke. For en
selvbevissthet som finner seg selv i sin egen skapelse, er
det ikke så skremmende om de ytre rammene skifter.

Men jeg tror forfatteren tar feil når han ser på dette
som en ny erfaring, også om man bare tar den vestlige
tenkningen i betraktning. Det er nok en erfaring som i
vår tid blir mer allmenn, som presser seg på flere men-
nesker og i noen tilfeller fører til kriser. Det har hele
tiden vært opponenter mot det cartesianske jeg-begre-
pet. En av dem var David Hume (1711–1776), Han av-
viste ideen om selvet fordi det ikke svarte til noe inn-
trykk eller iakttagelse. Vår bevissthet er tvert imot en
hel mengde vekslende inntrykk og følelser. Ingenting
er konstant, alt er i stadig bevegelse.

Descartes begrunnet jegets væren gjennom tenk-

Auguste Rodin: Tanke
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ningen: «Jeg tenker, derfor er jeg.» Og han går videre og
kommer til at jeg er «et tenkende». Sjel eller ånd.
Mange har kritisert Descartes argument. Den vanligste
innvendingen er den at jeg vel er også når jeg sover og
altså ikke tenker. Nå kan vi jo ikke av påstanden «Jeg
tenker, derfor er jeg» trekke slutningen «Jeg er bare når
jeg tenker». Men om vi ser litt nøyere på akkurat det
som Descartes ble kritisert for, at han ikke begrunner
at vi er også når vi ikke tenker, så høres selv Descartes,
skaperen av det moderne selvet, ut som en
postmodernist:

«Endelig kommer jeg nu, efter å ha overveiet alt
nøye, til å fastslå at dette utsagn: Jeg er, eller jeg eksis-
terer nødvendigvis er sant hver gang jeg uttaler det
eller begriper det i min ånd (Min utheving)»7

Det er åpenbart noe som ikke stemmer med Descartes
sjelebegrep. Han begrunner vårt jeg eller vår sjel ved
hjelp av tenkningen. Slik vinner han et sikkert holde-
punkt, noe det er umulig å tvile på. Men fra å være sikker
på at «jeg er» idet jeg sier det eller tenker det, til at sjelen
er en «tenkende substans» altså noe konstant, værende,
er et langt skritt. Ja han finner til og med opp et sted i
hjernen hvor sjelen har forbindelse med kroppen. Men
vår bevissthet er jo ikke noe konstant. Blant annet opp-
lever vi altså ikke at vi er når vi sover, eller bare den tiden
vi drømmer. Likevel har vi vitterlig en opplevelse av kon-
tinuitet; vi føler oss som den samme når vi våkner som
vi var da vi sovnet. Hvor var vi i mellomtiden hvis jeget
er en sjelelig bestående «substans»? Dette paradokset
blir etter min mening ikke mindre av å gå ut fra at vi var
et annet sted med vårt jeg – i en åndelig virkelighet. Vi
kan jo ikke huske å ha vært der, like lite som vi husker
å ha vært her (i sengen). Som våken bevissthet har vi ikke
eksistert hverken her eller der.

I første omgang er det ren tro å mene at vi er, som
bevissthet, sjel eller ånd eller jeg, når vi sover, altså når
vi ikke vet at vi er. For kroppens vedkommende er det
greit, vi har ligget i sengen hele tiden. Andre kan be-
vitne det. Tiden har gått i verden rundt oss, men selv
fortsetter vi nærmest der vi slapp.

At tenkningen skal garantere en sjelens beståen er

ikke holdbart. Tanken lyser opp i oss, og sovner bort.
Men bare gjennom tanken erfarer vi oss som et jeg.
Den moderne, men etter hvert så gammeldagse fore-
stillingen om et substansielt jeg kan ikke begrunnes
ved hjelp av tenkningen. Det er et spørsmål om den i
det hele tatt kan begrunnes8. Gjennom tanken gir vi oss
selv å være et jeg, men tanken er ikke noe bestående.
Hvordan kan da jeget være noe bestående? Kanskje er
hele problemstillingen forkjært formulert? Kanskje er
ikke 'væren' et passende uttrykk i forbindelse med jeg-
et?

De postmoderne tankene jeg siterte over, blir
hverken nye eller radikale i sammenligning med
Fichte (1762–1814). Tilegner vi oss hans begrep om
jeget som en «handlen», altså noe dynamisk, kan vi
finne en vei inn i det vordendes, tilblivelsens område
som vi behersker. For der er vi alle skapende i forhold
til vårt eget jeg. Det er noe helt spesielt med begrepet
'jeg'. Det er uttrykk for et vesen som er bevisst om seg
selv. Det peker tilbake til den som sier det, og kan aldri
brukes om noen annen. Har det da noen mening å si at
det er substansielt værende i egenskap av jeg? Har det
mening å si at jeg er, før jeg vet om meg selv og derved gir
meg selv en tilværelse som jeg? Har det noen mening å
si at jeg er, når jeg sover?

Begrepet ’jeg’ er ifølge filosofen Fichte en opprinne-
lig handlen hvor jeget både blir til for seg selv og er-
kjenner seg selv i en og samme akt:

«Først i kraft av denne akt og utelukkende i kraft av
den, ved en handlen som retter seg mot en handlen
– og forut for denne handlen går det overhodet in-
gen handlen – blir Jeget opprinnelig for seg selv.»

I artikkelen Filosofi og antroposofi sammenligner Rudolf
Steiner jeget med Aristoteles’ gudsbegrep. Gud er en
tanke som evig tenker seg selv. Han gir seg selv sin væren
gjennom å tenke seg selv. Det samme har vi ifølge Stei-
ner når vi kommer til jeg-begrepet ut fra den rene tenk-
ning. Jeget gir seg selv sin hele virkelighet. Dette kaller
Fichte «den intellektuelle anskuelse» noe Kant benekter
at mennesket er i besittelse av. Det er en erkjennelse som
samtidig med erkjennelsen skaper sitt eget innhold, en
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skapende erkjennelse. Men jeget har ingen egentlig væ-
ren, ingen beståen ifølge Fichte. Det er en handlen, og
ved denne handlen kommer det i hvert øyeblikk i stand
for seg selv. Jeg-begrepet og denne handlen som går til-
bake i seg selv, er et og det samme.

Det ligger i selve jegets natur at det ikke finnes før
det erkjenner seg! Det å være et jeg er å si «Jeg» til seg
selv! Bare prøv! Legg merke til den dobbelte handlin-
gen. Selve jegheten er i sitt vesen refleksiv, dvs den ret-
ter seg mot seg selv. Det å reflektere seg selv er det bare
mennesket som er i stand til av alle jordiske vesener.
Først idet det lille barnet sier «jeg», er det et jeg! Å være
et jeg er å erkjenne at man er et jeg. Allerede i det lille
barnets utrykk er det en erkjennelse i betydningen å se
tilbake på seg selv. Derfor rommer dette lille ordet jeg
så uendelig mye. Derfor er det å sammenligne med
Gud.

Det som kan oppfattes som en trussel mot jegets ek-
sistens, en selvoppløsning, har i seg et veldig potensiale
av frihet og kreativitet. Hvis jeg må være den jeg alltid
har vært, er jeg jo helt låst. Det konvensjonelle jeget er
virkelig truet i vår tid. Men for å bli bevisst et åndelig
selv som ikke er en kopi av den fysiske verden (det ån-
delige forestilt analogt med det vi sanser), trenger vi
andre erfaringsmåter.

Innenfor antroposofien og andre spirituelle beve-
gelser som regner med reinkarnasjon, er det en nærlig-
gende feiltakelse å forestille seg det åndelige jeget, det
som går videre fra jordeliv til jordeliv, som noe sub-
stansielt ala Descartes «tenkende substans». Men dette
begrepet er tatt fra sanseverden. Hvis vi derimot tenker
på hvordan våre tanker oppstår som av intet og blir
borte igjen, hvordan intuisjonen lyser opp i oss når vi
forstår – ikke som noe værende, men som noe øyeblik-
kelig, utenfor tid og rom9, blir det ingen motsetning
mellom jeget som går fra inkarnasjon til inkarnasjon
og det at jeg skaper meg selv i øyeblikk av våken bevisst-

het.
Denne jegbevisstheten er utgangspunktet for å be-

vege seg i den rene tenknings område, det som Rudolf
Steiner beskriver som et slags «grenseområde» mel-
lom den sanselige og den åndelig verden. Grense, fordi
det er det åndelige område vi kommer til først, som vi
allerede beveger oss i uten helt å legge merke til det.
Om den logiske tenkningen er hud og knokler i vårt
åndelige vesen, så blir den likevel noe ytre i forhold til
vårt jeg. Med jegerkjennelsen har jeg et holdepunkt for
en åndelig erfaring som ikke ender i mystikk, et fast
punkt, evig vordende.

Noter

1 Med evigheten i hodet – en undersøkelse av tenkningens
vesen, Cogito 4, 2001, Den beskrivelsen jeg henviser til, står på
side 15

2 Mange vil vel – som meg – også mene at setningen «alle mennesker
er grekere» er ulogisk i seg selv ut fra definisjonen av begrepene
’greker’ (den gruppen mennesker som er fra Hellas) og ’menneske’.

3 Norsk utgave H. Aschehoug & Co. (W  Nygaard), Oslo 2000

4 Jeg er klar over at det er annerledes i Østen. Buddha går i mot
et slikt begrep om et substansielt selv.

5 Heraklit var en av de førsokratiske greske filosofene. I følge ham
er alt i stadig forandring, ingenting består: « I den samme elven
stiger vi ned, og stiger vi ikke ned, vi er, og vi er ikke.»

6 S. 68, det følgende s. 69.

7 René Descartes: Meditasjoner over filosofiens grunnlag,
Thorleif Dahls Kulturbibliotek, Aschehoug, Oslo1992, s. 30

8 Immanuel Kant har en annen begrunnelse av selvet, det såkalte
transcendentale selv. Den er komplisert og begrunner ikke det
selvet vi opplever, men et vi må forutsette for å forklare enheten
i vår virkelighetsoppfatning.

9 I artikkelen Med evigheten i hodet, trykt i Cogito 4, 2000 har
jeg gått nærmere inn på hvordan intuisjonen er utenfor tiden.
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Fire dikt av

Kurt Narvesen

Fallet

Hesten steilet

Mellom stigbøylene og den
harde bakken
fant jeg den nåde jeg
alltid hadde fornektet

Englene
(Liv, London)

Englene vokter din fødsel.
Englene tumler blidt
i din barndoms gate:
Så skal du ut og gå
på egenhånd.

Englene merker seg
din første snublende dag.
Du hører ikke vingesuset.
Men englene vet godt
når det er tid for å
vende tilbake.
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Hjerte

Og jeg ser deg igjen slik du er:
bøyd over en veltet gravsten,
deg, oss, kanskje hele verden
uvedkommende –
Jeg ser ansiktet ditt:
din myke folkevandringsprofil
har fått et uttrykk jeg kjenner igjen
Jeg er alt på vei til kapellet
efter planker å løfte stenen med
da du setter av gårde dit selv.
Ikke et øyeblikk å miste,
sier de rappe føttene dine over gresset.
Minutter senere kommer stenen langsomt opp
to navn blir synlige
over skarer av kravlende smådyr.
Jeg løfter en siste gang:
stenen står.
Bak meg hører jeg deg puste
lettet ut.

Ved veikrysset

Ved veikrysset vokste fire trær
inn i himmelen:
under det ene lå en
soldat og sov.
Han kom fra en liten krig og var på vei
mot en stor og flott en;
han drømte om brente byer og om sin
kone langt syd,
og om munnspillmusikk og om et
flagg som slo og slo ...
og han drømte om å få sove.

Det var morgen. Hva var den til,
hva skulle den?
En kjøpmann satte langsomt
regnskapet opp,
en bonde dro over markene
med sitt lass.
Takk for det gode året,
takk for det onde året,
takk for dem alle.
En linerle sang i et furutre,
fra havet kom regnet, stille ...

Ingen årsak, sa Gud i Himmelen,
boken er åpen, skriv det der.
Og timene gikk sin gang mot middagstid.
Og soldaten drømte fornøyd
at han fikk sove



72

a)
De stikker med smale kniver, slår med neslekvaster og slipper veps under
skjortelinningen.

Så er de over deg med oljer, salver og sedativer blandet med uttrekk av
søvnurt og gullrisblomst.

Kjørt til veggs av hukommelsen reiser du en grizzlybjørn mot overmak-
ten og deiser vilt, river fem striper i en tynn rygg før de flykter med sur røyk
i neseborene og flammeslikk i kjolekantene.

b)
Huset rister, men det er ingen bombe denne gangen, tenker du og setter deg
tungt i lenestolen.

Kanskje barna morer seg med å slenge den tunge porten igjen og igjen …?
Røyken må være fra i går, eller stamme fra orkestermusikken, sirlig ordnet

i hver sin noteskuff: En nøkkel for hver toneart.
Huset brenner ikke – du må bare tenke på tante Dora, eller på Ben, så vil

det åpne seg rom etter rom, og du synker behagelig tilbake i lyden av din
egen stemme som roper.

Noen slår inn en rute, og gardinet ligner en svanger kvinne når vinden
fyller det som et seil.

c)
Tyngdekraften er bare sorg, fødsel og forplantningskramper, stukket på et
spyd, plantet i ett midtpunkt. En råtten frukt som trekker til seg fluer og
mark og slipper muggsporer ut som en glorie.

Dunk – dunk – fra bunnen av en sivsjø
Dag Blakkisrud

Kortprosa i åtte deler
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En totempæl plantet i en kvinnekropp:
Øverst: ørnens krumme nebb
Nederst: blafrende vimpler

Et navn over tungen? En mann fra en drøm?

Virkeligheten: Klar og skjør som gamle Hurdalsglass, litt skjev i stetten og
med luftbobler stengt inne på 150-ende året. Vi vil ikke dette, men vi styres.
Fremfor alt av en pekefinger, en rusten dørvrider og et gammelt nag til
sannheten. For sannheten har såret oss før, og den vil gjøre det igjen og
igjen. For sannheten er den blanke rustningen i vindeltrappen. Et grått
skjegg på et gammelt bilde.

d)
Usynligheten begynner å bli tydelig. Arméene stilt opp ute på slettene. Et
hull i hver børsepipe.

Det rykker i de minste musklene i ryggene. De vi sjelden bruker. Og med
samme letthet som en bisverm følger sin Dronning opp i almetreet,
summer tankene rundt det egentlige spørsmål: Skal krigerne komme
tilbake? Og når?

Og hvilke skal du velge for din skjøre bevissthet – skal du velge å tro at
slimål og mordersnegl er på reptilstadiet?

Og hvis det tilfeldigvis er gnagerår – hva med bisam, lemen og brunrotte?

Når svermen slår seg inn, er kuben kledd med gyllen halm, og snart lukker
hånden seg om rørepinnen (seig av honning).

e)
Av og til en klar morgen.
Ikke støv i koppene, ingenting knust som jeg ikke vet om.
Ingen pust i gardinene eller ukjente lukter i sengetøyet.

f)
Du avdekker noe med hvert spadetak. Den feite jorda gir villig fra seg
meitemark og biller, skår av gammelt porselen, bokser av blikk og særlig
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holdbar 60-tallsplast.

Skjærene flakser rundt og skvetter, skremt av det plutselige lyset fra
kattekraniet. Og i det samme husker du Pus. En varm gud som luktet sol.

g)
Utenfor Alexandria, i bukten, delvis skjult av bunnvegetasjon og
sedimenter ligger et skipsvrak i ruinene av Kleopatras palass. Rekeøyet på
lang stilk, beundrer draperier av salt på styrmannens briller, mens
tangskogene vugger knokkelfestet. De knekte mastene ligner søyler fra et
sunket tempel.

En trapp leder de langsomme koraller og snegler mot helligdommen. Og
murene stimer mot makrellfiskens hvite buklys. Mens krabbeskjoldet fører
tempelkulten. Sidelengs.

h)
Bar isse i månedamp. Smiler du maskesmilet? Vil du ha asken? Over
fjorden?

Flekkene brer seg og det skilles ut en rand: Evigheten kranses av en smal,
rød kant-søm

For hvert rykk presses salt snø mellom fjæresteinene. Vevsprøvene ligner
marmor eller salpetersyre i en blå plastdunk.

Dunk
Dunk

På bunnen av en sivsjø. En krans av kromosomer: Riktig antall, korrekt stilt
opp mot sin bakgrunn. Anlegg for depresjon og fantastiske tanker – kronet
med genet for svarte blomster.

Du tar på deg munken Mendels grå hatt og utfører fjærligningen. Men
selv en lett ligning har vondt for å gå opp når hønene har mytetid og fjærene
har mange farger.
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Vil du være med
å utvikle og opprettholde det sosialterapeutiske samfunnet som

har vokst frem i indre Vestfold i løpet av de siste 30 årene?

For tiden er vi ca. 150 mennesker og bor i 19 større eller mindre familiehus. Arbeidet
fordeler seg på husarbeide, jordbruk, bakeri, snekker-, keramikk-, betong-, gullsmed-,
veveri- og dukkeverksted, samt en del bygge- og vedlikeholdsarbeid. Vi har også et
omfattende kulturliv med høytidsfeiringer, skuespill, musikk og seminarvirksomhet
for alle i landsbyen.

Rudolf Steiners samfunnsimpulser med den «sosiale grunnlov» og det antroposofiske
menneskebildet er pilarene i landsbylivet, og samvirket menneske til menneske er den
vesentligste oppgaven.

Ønsker du et utfordrende eller beskyttende fellesskap med andre, kan du ta kontakt
med oss. Er du psykisk utviklingshemmet eller trenger et vernet tilbud, kan du bli
landsbyboer; vi må da ha en faglig utredning og søknad som sier at du trenger et
vernet bo- og arbeidstilbud.

Vil du komme som medarbeider og ta en sosialterapeutisk utdannelse, må vi ha en
søknad hvor du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil komme.

Kunne du tenke deg å være med?

Ta kontakt, helst skriftlig, med:
Vidaråsen Landsby, 3158 Andebu

Telefon 33 44 4100 – faks 33 44 41 01
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Eike Lindvig
Massør og eurytmist

Presselmassasje

Samtale og psykisk massasje

Hygienisk eurytmi etter Dr. Steiner

Colon – hydro terapi/tarmskylling

Terapeutikum Natura
praksis for antroposofisk medisin og terapi på Lillehammer

Trygve-Olaf Lindvig
Naturmedisiner og samtaleterapeut

Naturmedisin
Homøopati
Soneterapi
Otopati
Kosthold-/mineralstoffanalyse
Matintoleransetest
Biografi og selvutvikling
Psykosomatisk forståelse

Planlegger du rekreasjon, vil du finne et kuropplegg i Terapeutikum Natura som innebærer
medisinsk behandling, kunstnerisk terapi og massasje – for ånd, sjel og kropp.

Informasjon og timebestilling: Terapeutikum Natura

Her kunne
din

annonse
ha stått!
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Tidsskriftet Cogito ble startet i 1996 som en virksomhet i Forum Cogitos regi.
Foreningen Forum Cogito er et møtested for spirituelt og skapende arbeid.
Forumet arrangerer seminarer, driver studiearbeid og utgir tidsskriftet
Cogito.

Ideen til tidsskriftet oppstod gjennom et arbeid med Rudolf Steiners
frihetsfilosofi og erkjennelsesvei. Navnet Cogito er stjålet fra Descartes og
viser dermed hen til et stadium i europeisk idehistorie hvor individet
våkner opp til fornyet selvbevissthet i tenkningen. Arbeidet med denne
impulsen er en suksessiv drivkraft i utgivelsen av tidskriftet. Redaksjonen
vil presentere tilløp i samtiden som tangerer og utdyper dette stadiet. Vi vil
drøfte og vurdere, vekke og inspirere. Ferdige resultater er ikke nok.
Tidsskriftet skal være samlingssted for en ny spiritualitet i emning. Vi vil by
på gode leseropplevelser, lesning som stiller leseren foran utfordringer, og
en layout-estetikk som gir resonans til innholdet. På denne veien  vet vi at
det bare er mulig å lykkes til en viss grad. Tidsskriftet er et eksperiment.
Emnene er ikke begrenset til filosofi, selv om utgangspunktet var
erkjennelsesteoretisk. Det erkjennende og skapende i mennesket er nært
beslektet, og derfor vil redaksjonen også gi rom for kunstneriske uttrykk,
litteratur, aktuelle samfunnsspørsmål og esoteriske fenomener.

Bli abonnent – støtt Tidsskriftet Cogito
• Per i dag har tidsskriftet ca. 130 abonnenter og et tilsvarende løssalg. De
første fire numrene ble utgitt som årbøker. Fra og med nummer fem er
formatet slanket, og tidsskriftet utgis nå to ganger per år. Frem til i dag er

Tidsskriftet og redaksjonen

TIDSSKRIFTET COGITO
v/ Axel Bojer
O. M. Troviks vei 46, H0405
0864 Oslo

Bestilling av abonnement:
Til:

(se også neste side)
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Fra

Navn:__________________________

Adresse:________________________

Postnummer:____________________

Jeg bestiller:

.....  stk av Cogito 3 (kr. 50)

.....  stk av Cogito 4 (kr. 50)

.....  stk av Cogito 5 (kr. 50)

.....  stk av Cogito 6 (kr. 90)

NB: Om intet annet er angitt, går vi utifra at abonnementet gjelder f.o.m. neste nummer, altså nr. 7!
      Bestilling av tidligere numre medfører et tillegg for porto.

det redaksjonelle arbeidet gjort på dugnadsbasis, og det er heller ikke blitt
betalt honorar til forfatterne. Tidsskriftets inntekter rekker kun til å dekke
ca. to tredjedeler av trykke- og innbindingsutgiftene. De øvrige utgiftene
har blitt dekket av velvillige bidragsgivere. Slik kan det ikke fortsette.

•Vi sikter mot å utvikle Cogito til et kvartalstidsskrift. Det forutsetter at
antall abonnenter  økes fra dagens 130 til 7–800. Et slikt abonnementstall
vil gi redaksjonen en ganske annen handlekraft enn vi har i dag. Dessuten
vil tidsskriftets bidragsytere kunne få sine velfortjente honorarer.
– STØTT OPP OM TIDSSKRIFTET OG BLI ABONNENT!

•Som abonnent betaler du per år. Det vedlegges en faktura i første nummer
hvert kalenderår. Abonnementet løper til det sies opp. Hver utgivelse vil
koste 90 kr. Et årsabonnement 180 kr.

Tidsskriftet søker administrativ medarbeider
Vi har et produkt som kan akkumulere en langt større økonomi enn tilfellet
er i dag. Med rette person i administrasjonen kan det opparbeides en
lønnet stilling som innebærer:

Innkjøpsordninger
Distribusjon
Regnskap og honorarer
Abonnenter
Annonsører
Offentlige og private støtteordninger
Og eventuelt utvidelse av driften med sikte på bokutgivelser

Stillingen vil innebære et tett samarbeid med redaksjonen og miljøet i
Forum Cogito.

Informasjon og henvendelse: Ole Harald Dahl, tlf: 23009884.
Epost: post@forumcogito.no


