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Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi. Gyldendal akademisk 2011. 411 s.
Anmeldt av Kenneth Dahlgren
Kan det finnes en filosofi som omhandler alle tilværelsens viktige sider? I sin
siste bok, Kritisk situasjonsfilosofi, utgitt på Gyldendal Akademisk i 2011, er
dette nettopp hva Dag Østerberg forsøker å skape et grunnlag for. Han tar
utgangspunkt i ”syntesen” som funksjon – syntesetenkningens helhetlige
tilnærming til forståelse i motsetning til begrepsklargjøring og enkeltspørsmål
behandlet hver for seg – samt ”syntesen” som prosjekt – å selv argumentere
frem ny teori ved å kombinere elementer ved andres tenkning; Jean-Paul Sartre
(1905-1980) og Ernst Cassier (1874-1945).
For å gi en kort oversikt over bokens oppbygging aller først: Kritisk situasjonsfilosofi består av tre deler, hvor den første delen har som målsetting å fremvise ”hvordan Cassiers og Sartres tenkning kan berike og beriktige hverandre”.
I bokens andre del, er det lagt vekt på Cassiers vitenskapsfilosofi og hvordan
ulike vitenskaper eksisterer ”avgrenset fra hverandre ved hver sin logikk eller
forståelsesform”. I bokens tredje del konkretiserer Østerberg enkelte abstrakte
beskrivelser fra bokens andre del, ”som deler av ’det sosio-materielle handlingsfelt’”. Med dette grepet beveger Østerberg seg fra en filosofisk begrunnelse
for sin syntese, teoretisk, til å vise hvorfor det er viktig å overskride handlingsfelt da kunnskapsområder også har sin eksistens i en ”tankenes verden”. For
til slutt å argumentere for relevansen ved kritisk situasjonsfilosofi, som perspektiv, overfor vår verden i dag.
Resultatet er en god bok – til tider glitrende bok, aller mest takket være
Østerbergs språk og blikk. Spørsmålet er imidlertid hvorvidt han ender opp
med et svar på sin målsetting? Det er nemlig ikke helt tydelig. I tillegg skal
det nevnes at boken nok ikke er umiddelbart tilgjengelig for alle. På den andre
siden, det er nok heller ikke Østerbergs intensjon; han ønsker nok heller å
treffe dypt enn bredt.
Hvis vi starter med en overordnet lesning av boken, som helhet, så er det
nærliggende å se den som et krystalliseringspunkt i Østerbergs samfunnsvitenskapelige, filosofiske prosjekt. Krystalliseringspunkt, i den forstand at boken
samler og gir retning for to sentrale tråder som i stor grad har preget hans tenkning og tekstproduksjon: Den første tråden er Jean-Paul Sartres (eksistensialistiske) filosofi, både som formidling og videreføring. Den andre,
helhetstenkningens rolle (og nødvendighet) innenfor filosofi og samfunns-
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vitenskap, hvor analytiske retninger som argumenterer for å avgrense og isolere
fragmenter av menneske- og samfunnsliv er blitt stadig mer dominerende. I
en artikkel i Sosiologisk årbok (2009 1–2) stiller han seg, for eksempel, kritisk
til Peter Hedström og den analytiske sosiologien. Her, i denne boken, får den
analytiske filosofien gjennomgå, som ”har sprengtes, eksplodert , i et uoverskuelig antall enkeltbidrag som ikke peker frem mot noen helhet”.
I Kritisk situasjonsfilosofi forener på en måte Østerberg disse trådene, i (et
forarbeid mot) en ”filosofi som omhandler alle tilværelsens viktige sider”. Store
ord og et modig prosjekt, men så har da Østerberg heller ingen grunn til å være
spesielt ydmyk i dette landskapet. Hensikten med boken, er å argumentere
frem et grunnlag for det Østerberg kaller ”kritisk situasjonisme”. Han forsøker,
med andre ord, ikke å etablere denne filosofien, men i stedet – som et første
skritt – å fremvise dens berettigelse. Dette gjør Østerberg gjennom en øvelse i
syntesebygging, hvor Sartres situasjonsfilosofi – ”mennesket som frihet, med
sin faktisitet og i en situasjon” – utgjør kjernen og utgangspunktet.
I en artikkel i Samtiden (nr. 3/2001), hvor han tilbakeviser en lesning av
Sartre som nihilist (i forbindelse med sin egen bok, Det Moderne – et essay
om Vestens kultur 1740–2000), skriver Østerberg: ”Tilværelsen er slett ikke
meningsløs for Sartre. Verden fremstår tvert om som full av betydninger og
symbolikk”. Problemet er at Sartre ikke selv skriver spesielt mye eller grundig
om dette ytre. I det minste ikke på det ytres ”egne” premisser. I tillegg anser
Østerberg Sartre for å ha både en mangelfull og misvisende oppfatning av matematisk naturvitenskap (det vil si, fysikken). For Sartres, og hans prosjekt –
å forstå mennesket som eksistens og praksis; autentisk versus inautentisk væremåte – er ikke dette nødvendigvis et problem, men for Østerbergs målsetting
med denne boken – å skape grunnlaget for en filosofi som omhandler alle tilværelsens viktige sider – er et tilfredsstillende grep om fysikken viktig av to
grunner: For det første, skriver Østerberg, så er det fysikken (og det verdensbilde den gir oss som vitenskap) som gjør at verden fremstår som omfattende,
klar og motsigelsesfri for oss. Den andre grunnen, er at det er den matematiske
naturvitenskapen som ”ligger til grunn for, fremmer og fremmes av industrisamfunnet og dets teknologi”.
For å skape grunnlaget for en filosofi som omhandler alle tilværelsens viktige sider, er Østerberg derfor avhengig av å supplere Sartres teori om det
”indre”, om mennesket som situert, med en teori om det ”ytre” – systemer av
symboler og mening. Dette finner han hos Ernst Cassier og Marburgskolens
neokantianske filosofi, som på kritisk vis – ifølge Østerberg – kan begrense

SID 1-2013 ombrukket2_SID 05.03.13 15:04 Side 101

BOKOMTALE 101

den sartrianske situasjonsfilosofien ved å vektlegge konstitutiv tenkning og
transcendental erfaring. Samtidig, påpeker Østerberg, som det er viktig å forstå
hvordan transcendental tenkning baserer seg på mulighetsbetingelser som selv
er situerte. Slik utfyller de teoretiske posisjonene hverandre, gjennom gjensidig
begrensning av det situerte og det konstitutive – ”mellom situasjonen og dens
kritikk består et indre forhold”.
Som nevnt består boken av tre deler, hvor første del omhandler det til nå
omtalte; hvordan Sartres og Cassiers respektive teorier kan berike hverandre i
en syntese. Dette gjør han ved å ta for seg hovedlinjer og grunnbegreper på
respektive sider slik at motsetningene mellom Sartres situasjonsfilosofi og Cassiers kritiske idealisme kan overvinnes og lede frem til en kritisk situasjonisme.
Her skal det også nevnes, at Cassier – i likhet med Sartre – har fulgt Østerberg
i lengre tid. Siden 1980-tallet, som han selv skriver. Ideen om at disse to tenkerne kan ha noe viktig å tilføre hverandre, er heller ikke ny. I Metasociology
(1988) tar Østerberg, blant annet, for seg hvordan Sartres skille mellom ”faktisitet” og ”prosjekt” med fordel kan suppleres med Cassiers syn på symbolsk
form; hvordan mennesker erfarer verden gjennom kultur, og nødvendigheten
ved denne formidlingen for menneskelig erfaring.
I bokens andre del, som er skrevet etter Cassiers premisser (eller i hans
”ånd”), går Østerberg inn i avgrensede kunnskapsområder. Han tar for seg
matematikken, biologien, historien, stats- og rettsvitenskapen og så videre, og
beskriver deres særegne logikk – hvordan ulike vitenskapelige domener nærmer
seg, forstår og påvirker verden med ulike prinsipper. Men i tillegg til å vise
hvordan ulike vitenskapelige forståelsesformer avviker, poengterer Østerberg
hvordan de også trekker på hverandre, og på en måte utfyller hverandre. For
eksempel: Biologien kan ikke forstås uten fysikken, men fysikken dikterer
(eller definerer) likevel ikke biologisk tenkemåte.
Der bokens første del først og fremst vil overbevise oss om at kritisk situasjonisme, som filosofisk posisjon, kan gi tilgang til viktig forståelse, og at
denne filosofien kan bygge på Sartre og Cassiers tenkning, er bokens andre
del av mer beskrivende art. Uten at det på noen måte betyr det samme som
objektiv. Men Østerbergs tilnærming til de ulike vitenskapenes logikk, er både
informativ og lettlest, og evner å formidle deres egenart samtidig som det gir
tilgang til en viktig horisont å forstå samfunnsliv ut fra. Overordnet – de ulike
logikkene satt i system.
Der bokens andre del forholder seg til ulike former for logikk abstrahert
og tatt ut av sin sammenheng, så foretar Østerberg en snuoperasjon i bokens
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tredje del. Det vil si, han setter logikken inn i en sosiomateriell kontekst. For
eksempel, konkretiserer han fysikken som teknologi innenfor kapitalistisk produksjonsmåte, sett i sammenheng med klasse, historie, organisasjonsteori og
så videre, og finner en sosiomateriell syntese av ”én politisk kode og én form
for viten”. På den ene siden ønsker Østerberg å vise hvordan kritisk situasjonisme kan anvendes i studier av sosiale forhold, på den andre siden gir han
oss korte, konkrete og analytisk treffsikre sosiologiske beskrivelser. Inspirerende.
Østerberg skriver at bokens tre deler skal kunne stå godt på egne ben, samtidig som de selvsagt skal forstås i sammenheng med hverandre. Men å gripe
denne sammenhengen – som leser – er ikke alltid like lett. Avhengig av leseren,
og målet for lesningen, vil boken kunne representere flere ulike styrker.
Bokens fremste styrke, som litterært verk sett i sammenheng med Østerbergs øvrige forfatterskap, ligger nok i den første delen, som gir en grundig
filosofisk redegjørelse for Sartres og Cassiers teorier, samt hvordan disse kan
tenkes som syntese. Her er Østerberg raus med teoretisk og filosofisk intertekstualitet, og posisjonerer Sartre og Cassier godt både overfor hverandre og
i respektiv forstand. Men denne grundige tilnærmingen og redegjørelsen gjør
samtidig at teksten til tider kan oppfattes uoversiktlig. Dette kommer selvsagt
an på forkunnskapene til leseren, men undertegnede fikk til tider litt den
samme følelsen som av å lese Dostojevski, hvor hovedkarakteren må forstås i
relasjon til utallige andre karakterer (som både vil ham – karakteren – vel og
vondt), som i tillegg gjerne går under både ett og to kallenavn (for å belyse
mangfoldet i karakteren), samtidig som bikarakterene også skal forstås gjennom sine relasjoner til andre.
Gitt ambisjonen i Østerbergs prosjekt, så er det nødvendig å gå grundig
til verks. Men i dette ”mylderet” av tenkere og tenkning, problemer og forsøksvise svar, hvor Sartre og Cassier knyttes sammen – et skritt av gangen;
byggestein for byggestein – så kan det til tider være lett å gå seg ”vill”. For
dem som ikke er tilstrekkelig intellektuelt innvidd, vel å merke. Med andre
ord: Det blir etter hvert veldig mye teori og intertekstualitet å holde styr på,
for leseren. Heldigvis har Østerberg full kontroll, så grundig lesning vil bære
frukter. Men dette er altså en bok som krever innsats om man vil forstå den i
sin helhet.
Undertegnede savnet også en grundigere veiledning for hvordan overgangen til bokens andre del skal gripes an. Når det er sagt, bokens andre styrke
finnes i Østerbergs beskrivelser og redegjørelser av ulike vitenskaper og deres
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særegne logikk, som vil være en ressurs å trekke på for dem som skal fordype
seg i vitenskapsteori. Men overgangen fra del en til del to føles vel brå, og til
tross for at de Cassier-inspirerte beskrivelsene av abstraherte kunnskapsområder er interessante og gode i seg selv (uten at det vil si det samme som fullstendige), kunne teksten altså nyte godt av en mer eksplisitt veiledende
språkføring.
Dette er imidlertid bedre i bokens tredje del, hvor Østerberg gjør den kritiske situasjonismen anvendelig på aktuelle samfunnsspørsmål som er bokens
tredje styrke, i det at han viser hvordan man kan tenke konkret rundt dette.
Og når avslutningen kommer, rundes det hele av på en relativt god og oppklarende måte. Men om det er tilstrekkelig til at leseren sitter igjen med selve
nøkkelen til livets mysterier, er en annen sak. Ikke at jeg tror Østerberg ønsker
å gi oss dette heller, men man blir jo nysgjerrig – mildt sagt – når norsk sosiologis sosialfilosofiske nestor vil gi oss ”en filosofi som omhandler alle tilværelsens viktige sider”. For denne setningen bør være forlokkende for dem som er
kjent med og har satt pris på Østerbergs bøker fra før.
Helt til slutt skal det også nevnes, at språket som alltid, er i toppklasse hos
Østerberg. Til tider er han nærmest poetisk i sin språkførende treffsikkerhet,
og da er det vanskelig å motstå; man lar seg trekke inn og forføres, fascineres
og overbevises.

