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LEDER

Tårn-tilværelsen
måske forestille sig tårnet friktionsløst rotere i
det tomme rum eller eventuelt flyde med strømmen i en brusende flod. Selv forestiller jeg mig
det gerne mere stationært placeret i et forholdsvist fladt, overvejende grønt landskab – måske
med små skove og bakkedrag i oplandet.
Nu ville det jo være et noget sælsomt syn, hvis
der pludselig befandt sig et elfenbenstårn i et
ellers øde landskab. Det ville være lidt som at
finde et lommeur på månen. Fornuften kræver
også, at der er nogen, som har bygget tårnet, så der ligger sikkert små byer og gårde
rundt omkring, og her går der folk rundt og har
travlt med at bygge huse og maskiner og med

af Jacob Lautrup Kristensen
Universitetsfilosoffer har hjemme i et tårn. Ikke
et hvilket som helst tårn: et elfenbenstårn. Det
ved enhver, som ikke har boet i et hul i jorden, på månen, de sidste mange år, og har
man det, er man alligevel ikke en af os, som
jo kukkelurer i tårnet. Der er mange andre
end filosoffer i tårnet, men traditionelt har vi
et af de højeste kamre med de ældste mure.
Det er sjældent, at nogen eksplicit refererer
til, hvor elfenbenstårnet egentlig befinder sig i
verden eller, hvad som omgiver det. Man kunne



at dyrke jorden og gøre forretninger med hi- dere, rundere, og elfenben blev i manges
nanden. Den slags praktiske gøremål er der tilfælde erstattet af tunge, røde mursten.
ikke mange af oppe i tårnet, men udsigten er
sikkert god, og man kan se meget og langt. I dag er tårnene set nedefra (men vist også
oppefra) ligesom ghettoer, hvor smagsdomAf og til tager folk fra landet og byerne på besøg merne klumper sig sammen i deres fjerne
i tårnene, thi døren står på klem. Der er godt kamre under skyerne. Gør man ikke noget,
nok mange besværlige vindeltrapper og faldgr- skaber de et autonomt parallelsamfund, som

uber (og lige før udgangen er der efter vedholdende rygter en frygtindgydende sump), men
de fleste besøgende vender med tiden tilbage
til det jævne og virksomme. Det er nemt og
sundt at blive mistroisk over dem, som bliver
siddende, og kun fra tid til anden giver lyd fra
sig i lettere kryptiske meddelelser. Og hvis de
så tillige ikke tjener andet formål end god udsigt
og tvivlsomme vejrmeldinger, kan den tanke
strejfe enhver, at tårnene måske burde jævnes.

i sidste ende kan være ødelæggende for
samfundets sammenhængskraft. Nej, elfenbenstårnene må rives ned til gavn for integrationen, og beboerne skal indsluses i samfundet
efter ghetto-devisen ved at stille krav til erhvervskompetencer og produktionsduelighed.

Og der sukkes i det høje, thi det er pligt at bevæge sig ned i hulen igen, selvom skyggerne
på væggen nu virker dunkle og slørede, og ens
øjne ikke længere duer til at finde den rigtige inEngang – helt tilbage i tresserne – ville vi dpakning til produktet, så det kan sælges til den
selv rive tårnene ned. De lignede kirkespir; globaliserede verden, og vi kan nå den fulde inaristokratiske, autoritære og borgerlige. Helt tegration; helt fra tårn til fabrik, tanke til faktura.
tilintetgjort blev de nu ikke, men de blev bre

P.F. Strawson
23.11.1919 - 13.02.2006
De grundlæggende indsigter i On Referring
fik Strawson til at give sig i kast med en mere
vidtrækkende undersøgelse af betingelserne
for at foretage identifikation af logiske subjekter, hvilket i Strawsons perspektiv først og fremmest vil sige enkeltting og personer. I hovedværket Individuals (1959) fremfører Strawson
udførligt den teori, at netop disse to kategorier
er uomgængelige enheder i vores ’konceptuelle felt’. Med dette værk er Strawson anledning
til hvad, man kunne kalde metafysikkens genkomst i analytisk filosofi. Bogens undertitel er
An essay in Descriptive Metaphysics, og netop
deskriptiv metafysik bliver Strawsons bud på,
hvad filosofien bør foretage sig: beskrive og
analysere de faktiske strukturer i almindelig
menneskelig tænkning, handling og sprogbrug.
Allerede i Individuals er det tydeligt, at meget
af Strawsons argumentation er distinkt kantiansk. Iser hans argumentation for enkelttingenes konceptuelle nødvendighed i kraft af
deres identifikationsbetingelser er genkendelige som havende en slående lighed med Kants
første erfaringsanalogi i Kritik der reinen Vernunft, og netop Kants første kritik er genstand
for Strawsons næste hovedværk, The Bounds
of Sense, fra 1966. Heri forsøger Strawson at
gengive Kants argumentation i den transcendentale analytik som udtryk for Strawsons egen
deskriptive metafysik. Dette betyder dog også,
at han må afvise hele den del af kritikken, som
er afhængig af Kants transcendentale idealisme. Hermed kan Strawsons bog ses som
den toneangivende i den siden hen ganske
udbredte tendens til at læse Kant anti-idealistisk eller decideret naturalistisk. Som Kant-

Af Jacob Lautrup Kristensen
Den 13. februar døde Sir Peter Frederick
Strawson som den sidste store repræsentant
for en af efterkrigstidens helt dominerende
filosofiske retninger, dagligsprogsfilosofien.
Strawson var en af de betydeligste filosoffer
i den strømning i analytisk filosofi, der udgik
fra Oxford i halvtredserne og tresserne, og
som centrerede sig omkring filosofi som analyse af naturligt forekommende sprogbrug eller
’ordinary language’ i modsætning til især den
logiske positivismes fokus på formel syntaks
og logisk atomisme. Strawson
skabte allerede
med sin første
betydelige udgivelse, artiklen
On Referring fra
1950 opmærksomhed
med
en klar, koncis
kritik af Russells
beskrivelsesteori, som denne
havde fremført
45 år forinden i
den famøse artikel On Denoting. Strawson appellerer her til de
nuancerede forhold, der gøres gældende i det
almindeligt talte og skrevne sprog til at kritisere
Russells forestilling om, at almindelige subjektprædikat udsagn, hvor subjektet står i bestemt
form, i virkeligheden har en mere grundlæggende logisk form, som bedst udtrykkes gennem
en rekonstruktion af sætningen vha. kvantorer.



læsning er bogen retteligt blevet kritiseret, men
den har haft en varig indflydelse på adskillige
nyere Kant-tolkninger og har således været
medvirkende til at genåbne interessen for
Kant og Hegel i nyere engelsksproget filosofi.
Strawson applicerede også sin metode på
andre områder af filosofien, og leverede i det
hele taget originale bidrag til et stort spektrum
af forskellige filosofiske genstandsområder. I
1962 kom artiklen Freedom and Resentment,
som siden er blevet en klassiker inden for fri

Strawsons var del af en generation af filosoffer, som udgjorde et virkeligt kraftcenter for
filosofi i Oxford. Ud over Strawson selv, var
filosoffer som Gilbert Ryle – der var Strawsons
mentor, og hvis stol han overtog i 1968 - , John
Austin, Paul Grice og Richard Hare med til at
gøre Oxford til det mest frugtbare filosofiske
miljø i 50erne og 60erne. Deres virke udstak
tilsammen en klar linie for filosofisk analyse,
som har haft blivende indflydelse også efter
dagsprogfilosofien blev afløst i Oxford af Davidsoniansk sprog- og filosofiforståelse. Dagligsprogsfilosofien er siden blevet stærkt kritiseret af (begge former for) materialister for
at være inhærent konservativ, og dens indflydelse i USA er minimal, mens den trods alt har
mødt større forståelse og interesse i nyere europæisk filosofi. Af filosoffer, der var ved University College i Oxford samtidigt med Strawson, springer især navne som Gareth Evans og
John McDowell, som begge overtog store dele
af Strawsons tænkning og metode, i øjnene.
P.F. Strawson efterlader sig kone og fire
børn, hvoraf den ældste søn, Galen Strawson, vil være mange bekendt for sin hårde
kritik af Freedom and Resentment artiklen,
og i dag er professor i filosofi ved University
of Reading. P.F. Strawsons betydelige bidrag
til det tyvende århundredes filosofi er både
vidtrækkende og dybtgående og vil fortsætte
med at berige filosofien efter hans død.

vilje debatten. Strawson leverer i artiklen en
nuanceret diskussion af vore etablerede praksiser i forbindelse med tilskrivelsen af ansvar
til hverandre og det komplicerede system af
attituder og responser, der er en integreret
del heraf. Strawsons pointe med artiklen er
at vise, at vor overbevisning om, at verden
skulle være kausalt deterministisk, såfremt vi
kan give mening til den, ikke kan have nogen
egentlig virksom relevans for disse interpersonelle strukturer. Artiklen udgør således et
langt mere nuanceret forsvar for kompatibilisme end de hobbesianske og humeanske
teorier, som Strawson, helt i tråd med sine
øvrige udgivelser, anklager for ikke at tage
vor almindelige praksis tilstrækkeligt alvorligt.


Mit vindue til verden
af Morten Korslund, BA i Filosofi, 2004
kauge@hotmail.com

– nå, har du så fundet meningen med livet?”
eller ”nå, og hvad bli’r du så - filosof?” (for blot
at nævne to klassikere). Det var et flashback
til netop denne tid, bysbarnet Rousseau gav
mig, på den føromtalte regnvåde formiddag.
Pludselig gik der venlige tanker til både Uffe,
Hohwy, Husted, Wackerhausen, Raffnsøe og
hele resten af institut for filosofi ved Århus Universitet. Nu ved enhver god logik-studerende
naturligvis, at der ingen mening er i at fedte for
underviseren når man ikke længere er ved instituttet. Hvad så? Jo, jeg skriver egentlig bare
for at give dig, om ikke ”meningen med livet”, så
lidt videre indsigt i hvad du og jeg måske ”bli’r”.
Stop en Halv
De fleste der læser dette, kender mig nok ikke.
Dem der gør, har sikkert glemt mig. Jeg læste
filosofi på Århus Universitet fra 2001 til 2004.
Efter grunduddannelsen tog jeg mine sidste
to semestre som ERASMUS-studerende ved
universitetet i Cagliari, Italien. Da jeg gennem disse studier havde udviklet en særlig
interesse, dels for etik og politisk filosofi, og
dels mere generelt for filosofi i relation til aktuelle (globale) samfundsproblematikkera,
valgte jeg at fortsætte på en tværfaglig masteruddannelse i International Politik og Udviklingsstudier (Aalborg Universitet). På mit
9. semester har dette bragt mig til en praktikstilling på den danske FN-ambassade i Genève, hvor jeg arbejder på det humanitære
område og med menneskerettigheder.
Blandt en overvægt af jurister, økonomer og
politologer, er jeg lidt anderledes. Min særegne
akademiske baggrund har givet mig meget -og

”Nå, og hvad bli’r du så?”
Jean-Jacques Rousseau spejder gennem
støvregnen ud over Genève-søen med et fast
tænksomt blik og sin venstre hånd hvilende på
en stak tykke bøger. Denne bronche-støbte
manifestation af ”en ægte filosof” mødte jeg
noget uventet på en ganske almindelig lørdag
formiddag, med et par pistne syd-europæiske
indkøbsposer i hænderne, på Ile Rousseau i
Genève. Nu er det selvfølgelig kun blandt nogle
mennesker, at filosofi har dette højstemte og
let romantiserede image. Nogle ved slet ikke
hvad det er (som min farmor plejede at sige:
”det er noget mæ’ nogle digte og sådan noget…”) men langt de fleste synes selvfølgelig
bare, at det er noget værre pjat. Det er brødløst,
ufornuftigt og skræmmende udefinérbart!
Jo, jeg har skam haft min tid med den nogenlunde konstante strøm af ’onkel-jokes’: ”filosofi


meget andet- og det kan mærkes. Det er primært
(men ikke kun) analytiske og argumentatoriske
redskaber, der er nyttige i stort set enhver
problemstilling af mere kompleks natur. Med
fare for at mane til utålelig selvhøjtidelighed:
jeg er vel en filosof. Ikke sådan som Rousseau måske, men sådan som jeg synes de bør
være: ude blandt ”de andre”, der hvor verden
indimellem bliver forstokket og rutinepræget,
så vi kan spørge dumt om hvorfor tingene er
som de er og om de kunne være anderledes.

er som regel ved ”en hest” eller ”en stol”.
Jeg skriver således til dig, kære DOXA/
kære studerende/kære institut, for at give
ét blandt utallige eksempler på, hvad en ’filosof’ så rent faktisk laver. Lad os kalde det
et postkort fra en af dine ’mulige verdener’.
Dette var ment som en inspiration til nye studerende, en tak til instituttet og særligt som en
hyldest til faget filosofi -mit personlige, akademiske, og professionelle vindue til verden.
Noter
a
bl.a. via Michael Walzer, Michele Moody-Adams, Richard Rorty, Peter Singer etc.

Som de indviede vil vide, har filosoffer svært
ved at give konkrete eksempler. Det bliv-



Det Onde!!
- et referat

af Carsten Fogh Nielsen
Fredag den 21. april afholdt FSK (Filosofisk Studenter Kollokvium) i samarbejde med Afdeling for Filosofi,
Århus Universitet, et endagskollokvium om ondskab. Baggrunden for kollokviet var det seminar om det onde,
som Henrik Jøker Bjerre og Anders
Moe Rasmussen havde afholdt i efterårssemestret 2005. Dette velbesøgte
og interessante seminar (ja, ja, det
skal jeg jo sige, da jeg deler kontor
med Henrik, og selv gav et oplæg på
seminaret, men det var altså interessant, og
der kom flere mennesker end til mit eget seminar) førte efterfølgende til heftige diskussioner
om det ondes status, muligheden for ren ondskab og diverse dertil relaterede spørgsmål
– diskussioner som, vanen tro, ofte fandt sted
på Partikontoret (1467/530) og i Fredagsbaren. Inspireret af disse diskussioner blev
det– af mig – besluttet, at der var såvel grundlag som behov for en yderligere tematisering
af spørgsmålet om det onde. Hvorfor denne
tematisering netop skulle tage form af et kollokvium – og hvad forskellen egentlig er på et
kollokvium og en konference – er spørgsmål
som fortaber sig i de (alkoholfrembragte) tåger
som omgærdede undfangelsen af arrangementet. Hvorom alting er: Resultatet blev endnu
en konference til menneskehedens dannelse.

Vejen til det onde var klart afmærket

potentielle oplægsholdere bort – sorry. Tilbage
var cremen af cremen: De mennesker Danmark som ved mest om ondskab – eller i det
mindste dem, som havde lyst til at udbrede sig
om det onde overfor et større publikum. Dette
ledte til et benhårdt program, hvor kollokviedeltagerne fra 09.00 om morgenen til 17.00 om
eftermiddagen blev pisket igennem den filosofiske disciplin som hedder ”aktiv og opmærksom konferencedeltagelse”. Der var et ganske
pænt fremmøde: Til formiddagens foredrag
var der omkring 30-35 deltagere – et antal der
om eftermiddagen var vokset til omkring 5560 stykker. I den sammenhæng er det værd at
bemærke, at SDU havde udsendt en ganske
imponerende delegation: Omkring 10 studerende var draget fra Odense hele den lange vej
til Århus, og havde oven i købet trodset den
Et Call for Paper rundsendt til landets univer- århusianske busstrejke, blot for at komme og
siteter havde ført til så mange indsendte forslag, høre om det onde! Vi arrangører siger mange
at det faktisk blev nødvendigt at sortere nogle tak for interessen og håber, at folk (også de,
der ikke kom fra Odense) havde en god dag.
10

spurgt om dette ikke betød, at han havde
indledt en affære med nogle af de tænkere (liberale oplysningstænkere f.eks.),
som han selv tidligere har taget afstand
fra, replicerede han (med en af dagens
mange gode one-liners) at han snarere
betragtede det som en trekant – hvor
Marx, må man formode, er tredjemanden.
Næste oplægsholder var Ditte Marie
Munch-Hansen, studerende ved Afdeling
for Filosofi, Institut for Medier, Erkendelse
og Formidling, Københavns Universitet.
Hendes oplæg Eichmanns forvrængning
af Kants kategoriske imperativ, tog det
gamle spørgsmål om, hvorvidt Kant – eller i det
mindste Kants moralfilosofi – kan holdes ansvarlig for, eller kan bruges som en af forklaringerne på, Eichmann’s handlinger under anden
verdenskrig. Dittes oplæg havde dog et twist,
som gjorde det væsentlig mere interessant end
de fleste andre sådanne redegørelser, i det hendes fokus ikke direkte var på spørgsmålet om
Kants mulige medansvar for holocaust. I stedet
koncentrerede hun sig om spørgsmålet om,
hvad (om noget) Eichmanns forvrængning af
Kants moralfilosofi fortæller os om vores grundlæggende forestillinger om hvad moral er, og
hvilken rolle og funktion den formodes at spille.

Fordybede deltagere ved ondskabskollokviet

Efter et par korte indledende bemærkninger
ved deres undertegnede (og ja; det lykkedes
mig at nævne Kant!) var første mand på podiet
Andreas Beck Holm, ph.d. og for tiden post
doc her ved afdelingen. Under titlen Forsvar for
Ondskaben – en umulig og nødvendig politiskpolemisk intervention gav han en kritisk analyse af ondskabsbegrebet, og påpegede bl.a.
at et af begrebets grundlæggende funktioner
er, at udpege bestemte (politiske) positioner,
holdninger og personer som grundlæggende
illegitime eller forkastelige – i de mest radikale tilfælde som helt uden for enhver form for
muligt fællesskab. Dette, fremførte Andreas,
betyder, at disse positioner, holdninger og personer ikke anses for berettigede til den samme
form for respekt og beskyttelse, som alle de
”gode” positioner, holdninger og personer.
Dette, hævdede Andreas, er problematisk,
og overraskende for en del af deltagerne – i
det mindste dem der kender Andreas og hans
filosofiske position – så benyttede han dette
til at give et kvalificeret forsvar for noget der
ligner en oplysningstanke: At man ved at erkende sin egen (epistemiske etc.) fejlbarlighed
kan blive mere politisk tolerant eller åbensindet også overfor positioner der er grundlæggende i modstrid med ens egen. Fore-

Som man måske kunne forvente var reaktionen på Dittes oplæg ikke udelt positiv. Vi
Århus-kantianere (Ja – vi er mange nok til at
vi har et navn) ser ikke med milde øjne på folk,
som ikke deler vores ukritiske tilbedelse af guruen fra Königsberg. Nej – spøg til side: Visse
tilhørere så ikke nådigt på Dittes udlægning af
Kant, men en afgrundene til dette var formodentlig, at de opfattede hendes oplæg som et
direkte angreb på Kants moralfilosofi – hvilket
det ifølge Ditte selv ikke var ment som. Dette
ledte til en heftig meningsudveksling, som, om
ikke andet, så tjente til at vække tilhørerne, så11

fremt de skulle have været ved at falde hen. som har skabt verden, er algod. Dette var et
spørgsmål som bl.a Leibniz diskuterede, og
Sidste oplægsholder før frokosten var den som med jordskælvet i Lissabon i 1755 fik en
her på stedet huserende Rasmus Ugilt. Hans central betydning i ucviklingen af den modoplæg havde titlen …therefore freedom is erne moralfilosofi – særligt prægnant (om end
freedom for both good and evil” – Schelling og skjult) i Kants filosofi.b Haaning viste derefter
Agamben om det onde, men Rasmus indledte hvorledes denne problematik – spørgsmålet
med at forklare, at han altså kun ville tale om om det ondes tilstedeværelse i en verden
Agamben – og desuden fortrød at han havde der formodes skabt af en god skaber – også
anvendt et engelsk citat som overskrift til et spillede en væsentlig rolle i Augustins filosofi
foredrag om to filosoffer af hhv. tysk og ital- (Augistin er den der klarest og mest systemiensk herkomst. Derefter kastede han sig ud i atisk udvikler ideen om ondskab som fravær
en udlægning af Agambens opgør med den ar- af det gode – privationstanken) og dermed
istoteliske opfattelse af begreberne om poten- er en grundlæggende problemstilling for kristialitet og aktualitet. På baggrund af Agambens tendommen som sådan. I et sidste historisk
kritik søgte han derefter at rekonstruere et be- skridt førte han derefter diskussionen tilbage
greb om ondskab som, i modsætning til Aris- til omkring år 2500 før Kristus, hvor Zoroaster,
toteles (og i det mindste visse dele af Kants grundlæggeren af manekæismen, udviklede
moralfilosofi)) ser det onde som ontologisk en anden mulig religiøs forståelsesramme for
ligeværdigt med det gode. Dette illustrerede ondskab: At verden ikke er skabt af en god
han med en kort gennemgang af Agambens skabergud, men tværtimod af en ond gud, og
analyse af Herman Melvilles novelle Bartleby
the Scrivener.a Jeg fandt personligt oplægget
meget interessant, måske især fordi jeg ikke
ved noget om Agamben, og gerne vil vide mere.
Bare synd der ikke blev plads til Schelling 
Så var der frokost, hvor formiddagens
oplæg blev diskuteret i mere uformelle rammer. Så vidt jeg er orienteret kom det ikke
til håndgemæng og folk opførte sig generelt
civiliseret overfor hinanden. Der skal åbenbart mere end et kollokvium om ondskab til,
for at få filosoffer til at komme op at toppes.
Efter frokost var det blevet tid til Aksel Haanings (Lektor ved Institut for Psykologi og Filosofi, RUC) oplæg om Det onde mellem realhistorie og metafysik. Haaning skitserede først
hvordan den moderne diskussion om ondskab
udsprang af den religiøse diskussion om theo- at verden derfor er en slagmark for kampen
dice-problemet – spørgsmålet om, hvordan imellem det gode og det onde. I en overraskder kan eksistere ondskab i verden, hvis Gud, ende afsluttende bevægelse førte Haaning de12

refter diskussionen frem til det 20. århundrede,
og påviste en intim sammenhæng imellem
den katolske kirkes korstog mod katharerne
i det 12. og 13. århundrede og den nazistiske jødeforfølgelse under 2. verdenskrig.

9/11, og for hvorledes ”Vesten”, eller i det mindste USA, missede den mulighed som 9/1 gav for
at etablere og udøve en fundamental selvkritik.

Sidste oplægsholder var Doxas allestedsnærværende redaktør, vores allesammens
Den overordnede tese for Haanings oplæg Jon Rostgaard Boiesen. Med den (i det mindvar en smule uklar, og givet, at en stor del ste for nogle) provokerende titel Evil Dick – om
af tilhørerne var inde i den historiske baggr- ondskab og erektion gav Jon et uhyre underund (theodice-problematikken) for den
moderne diskussion om ondskab, så
virkede oplægget måske sine steder
en smule for pædagogisk og introducerende. Men for de som ikke var inde
i den filosofiske og teologiske debat
var oplægget en god introduktion – det
ville dog nok have virker bedre, hvis det
havde ligget som det indledende foredrag og ikke midt på dagen, men dette
– kan arrangøren her afsløre – kunne
desværre ikke lade sig gøre, da Haaning først kunne dukke op ved middagstid. Sådan kan praktiske hensyn undertiden overtrumfe pædagogiske og
Jon redegør for Ice-T og kones filosofiske betydning
filosofiske hensyn – et konkret bevis på, at vi
ikke lever i den bedste af alle mulige verdner.c holdende (Ja, Jon, det var det sgu’, og det
er IKKE ment nedladende) og hæsblæsende
Næste mand på podiet var Kasper Porsgaard, oplæg, som, blandt meget andet, nåede omstuderende her på Afdelingen og medstifter kring Rodney King, Ice-T, Tipper Gore, Dead
(samt navngiver) af DSLI – Dansk Selskab Kennedys, Bodil Udsen, Sokrates, Paufor Lacaniansk Intervention. Under titlen Ni- lus, Augustin, Kant, Horkheimer og Adorno,
etzsche, Žižek og Ondskabens Gåde rede- Lacan, og Žižek. For de af os, som kunne
gjorde Kasper for hhv. Nietzsches og Žižeks vriste opmærksomheden bort fra det billede
opfattelser af ondskab. Fælles for begge tæn- af Ice-T’s letpåklædte kone, som under det
kere er, at de benægter at ondskaben har en meste af oplægget fyldte lærredet ved siden
metafysisk eller ontologisk baggrund. Både Ni- talerpodiet,d så kunne vi høre Jon redegøre for
etzsche og Žižek insisterer således på at ond- tre forholde: 1) Hvorledes forholdet imellem erskaben er et begreb der opstår eller ”install- ektion og ondskab er blevet tænkt i traditionen;
eres” i verden ud fra strategiske og politiske 2) hvorledes Kant udvikler en fornuftens genehensyn, og hvis funktion hovedsageligt er at alogi ud fra en diskussion f menneskets sekkvæle eller forhindre kritik af den bestående sualdrift og 3) hvorledes man bør og ikke bør
(samfunds)orden. På denne baggrund redeg- læse Kant med Sade (som f.eks. Horkheimerjorde Kasper dernæst for Žižeks diskussion af Adorno og Lacan foreslår man kan gøre).
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Min umiddelbare følelse efter Jons foredrag var
lidt som at være blevet skubbet meget hurtigt
ned af strøget i en indkøbsvogn: Det er sjovt i
korte intervaller; man opfatter verden som et
virvar af forvirrende lyde og indtryk, der nok
rummer en vis sammenhæng, men som man
ikke på stående fod er i stand til at forbinde med
hinanden, og som, hvis man udsætter sig selv
for det i længere tid af gangen, ender med at
give en hovedpine, kvalme og muligvis en politianmeldelse. Og når det er overstået er man
sikker på at man har lært et eller andet, men
man er ikke helt sikker på hvad, og man er i
tvivl om, hvorvidt man skal gentage oplevelsen.
Og så var det hele overstået, og folk drog
hver til sit. Eller det vil sige: Nogle drog hver
til sit – vi andre drog i Unibaren. Som belønning for det hårde arbejde dagen havde involveret besluttede arrangøren at belønne
sig selv med en god øl, og indledte aftenen
med en Westvleteren 12 – almindelig anerkendt som verdens øl. Men til den pris (75 kr.
for 33. cl.) så skal den sagorasme også være
god. Og det var den da også – uhm. Og senere på aftenen vandt jeg for øvrigt også – så
vidt jeg husker - i Trivial Pursuit. Hvad der
videre hændte fortaber sig i de selv samme
tåger, som var en af de muligvis nødvendige,
men nok ikke tilstrækkelige betingelser for,
at idéen til at afholde et ondskabskollokvium
overhovedet faldt denne artikels forfatter ind.
Afsluttende bemærkninger: Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne af
FSK’s styregruppe – Jon A, Marie og Simon
– for deres arbejde i forbindelse med konferencen. Jeg vil ligeledes også gerne takke
Afdeling for Filosofi, og i særdeleshed studieleder Thomas Schwarz Wentzer, for finansiel støtte til kaffe til deltagerne og for at have
betalt Dittes rejse fra København. For de som

måtte ønske at se flere billeder fra kollokviet
kan jeg henvise til min (nogenlunde opdaterede) blog: www.useofweapons.smartlog.
dk. Et sidste kuriosum: Kendskabet til ondskabskollokviet nåede ud i kredse, som jeg ikke
i min vildeste fantasi havde forestillet mig: Til
handelshøjskolen i København, til et pædagogseminarium i Silkeborg og, nok det mest
underlige men på sin vis også det mest logiske,
til Satanisk Forum på nettet. Som arrangør af
et ondskabskollokvium kan man vist ikke opnå
en større anerkendelse, så herfra, og som en
sidste bemærkning, skal der lyde en stor tak
til medlemmer og brugere af Satanisk Forum.
Noter
a
Jeg nævner dette fordi Alenka Zupancic, der for
nyligt gæstede instituttet ved et sært, og muligvis urovækkende, tilfælde, nævnte præcis den samme novelle, da hun
to uger efter kollokviet holdt et oplæg i præcis det samme
lokale, hvor Rasmus havde holdt sit oplæg. Noget kunne
tyde på, at store intellekter tænker i de samme baner – og
hvorfor er der ingen der har fortalt mig, at man som veluddannet, ”oppe på beatet og med på det nye shit” filosof
åbenbart formodes at have læst Bartleby the Scrivener?
Det eneste jeg har læst af Melville er Moby Dick – og det
var vist oven i købet i en forkortet børneudgave.
b
Jep, så dukkede han op igen. Men det er altså
ikke bare mig der mener, at Kant spiller en helt særlig rolle i udviklingen af den moderne moralfilosofi. Om denne
problematik, og for en klar fremstilling af ondskabensbetydning for Kants filosofi, se Susan Neimans glimrende
bog Evil in Modern Thought, Princeton UP, 2002.
c
Ja, ja, jeg ved det godt. Eksemplet beviser intet i
den retning, da Leibniz’ idé om, at vi lever i den bedste af
alle verdner jo netop indebærer at verden faktisk rummer
netop de onder og problemer som vi rent faktisk møder.
Hans tese er jo, at i alle andre mulige verdner vil mængden af onder relativt til mængden af goder være større end
i denne verden – det er derfor vores verden er den bedste
af alle mulige verdner. Suk – det er hårdt at være en ærlig
hårdtarbejdende filosof, der rent faktisk gider tage den her
slags forbehold.
d
(Ja, vi mænd er svin; vi bliver distraherede af
letpåklædte kvinder, selv når vi burde koncentrere os om
mere ”åndelige” aktiviteter, som f.eks. at lytte til filosofiske foredrag – men erkendelse er vel fæørste skridt på
vejen mod helbredelse, så der er håb endnu - i det mindste
for nogle af os svin.
e
Aller rettere sagt: Jon har senere forklaret mig,
at han redegjorde for tre ting. Jeg må indrømme, at jeg
ikke liiiige fangede dem under selve oplægget.
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Bogkøb på nettet
Dog skal det nævnes at ikke alle udbyderne af
brugte bøger er villige til at sende til Danmark.

af Kasper Porsgaard

I DOXA #30 bragtes en artikel om bogkøb til studiet. Som supplement hertil kan www.abebooks.de. Hjemmesiden er en
nævnes følgende liste over gode boghan- søgemaskine på hovedsageligt tyske antidler og bog-søgemaskiner på internettet. kvariater. Hvis ikke du finder hvad du søger
på Amazon, kan det sikkert findes her.
Danske Bøger
www.pensum.dk. Hjemmesiden er en Desuden kan man bestille sine bøger disøgemaskine, som søger i primært dan- rekte hos forlagene, hvoraf nogle af de
ske boghandler og enkelte engelske. De- større er: Meiner Verlag, Suhrkamp,
suden har hjemmesiden en større afdeling Klostermann, Recclam, og Darmstadt
Buchgesellschaft.
for brugte bøger, som pt. ligger inde med Wissenschaftliche
knap 300 titler indenfor kategorien filosofi.
Engelske Bøger
www.antikvariat.net. En søgemaskine til anti- www.pickabook.com. En stor internetkvariater i Danmark og resten af Skandinavien. boghandel for engelske/amerikanske bøger.
www.samlerens-bogklub.dk. Samlerens Bogklub hører ind under forlaget Gyldendal og har
et nogenlunde udvalg af dansk-sprogede filosofibøger, bl.a. nyere oversættelser af Descartes,
Nietzsche, Kant og Hegel. For at blive medlem
skal man købe deres velkomsttilbud, hvorefter
man desuden binder sig til at købe mindst to
bøger, før man igen melder sig ud. Til gengæld
er bøgerne ofte billigere end i butikkerne.

www.amazon.co.uk. Ligeledes en stor boghandel. Her kan også søges på brugte bøger.

Tyske Bøger
www.amazon.de. En af de større internetboghandler, hvor man både kan søge på nye og
brugte bøger. En del værker er til at finde her.

Forsendelsesomkostninger:
Nogle søgemaskiner indregner forsendelse
i prisen, andre gør ikke. Under alle omstændigheder kan det ofte betale sig at bestille

Generelle Råd
Forsendelse:
Ikke alle tyske forhandlere er villige til at sende
til Danmark, især når det gælder brugte bøger.

Forsendelsestid:
- Desuden skal nævnes det lands- Hvor sendes bogen fra? Hvis du skal bruge bodækkende bogudsalg, som finder sted gen her og nu, er det eksempelvis smartere at
hvert år i marts (i den virkelige verden). vælge en udbyder i England frem for en i USA.
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flere bøger ad gangen. Så hvis I er flere, der
skal bruge samme bog, eller skal købe fra
samme sted, er det en god ide at lave en samlet bestilling. Desuden bør det bemærkes, at
nogle bøger fra udlandet bliver pålagt en ekstra bog-skat, som lægges oveni købsprisen.
Bogens kvalitet:
Tjek bogens omslag før du køber: Den er
enten Hardback/Hardcover (ty. ”Gebundene Ausgabe”), hæftet i ryggen (eng.
”stapled”), eller blot limet i ryggen (eng. ”paperback”/ ty. ”broschiert”). Hæftet hardback
er det bedste og mest slidstærke, mens limet paperback er det billigste og dårligste.

Bemærk desuden bogens udgivelsesår og skriftstørrelsen (skal du eksempelvis bruge et større
værk til en eksamensopgave, kan det være ret
irriterende at sidde med Recclams gule miniudgaver med limet ryg og meget små bogstaver.)
Betaling:
VISA eller Mastercard er som regel
påkrævet, hvis du skal købe bøger fra England eller Tyskland. Indenfor Danmark kan
nye bøger som regel betales med Dankort,
mens brugte bøger på pensum kan købes
ved hånd-til-hånd metoden (hvis sælger
bor i nærheden) eller ved bankoverførsel.

16

Den æstetiske revolution
- en anmeldelse
Den æstetiske revolution, Morten Haugaard
Jeppesen, Modtryk, Århus 2005, 250s

fire kapitler at foretage et åbenlyst idéhistorisk studium af Schiller og Kant med udgangspunkt i deres samtidshistorie og med fokus
på deres æstetiske og politiske tænkning.

af Jacob Lautrup Kristensen
Såfremt man
skulle se sig anledt til en dag at
lave en kanon
over specifikt
idéhistoriske
værker, og det
kan jo komme over
den bedste, vil
Morten
Haugaard
Jeppesens bog
om Schiller og Kant,
Den
Æstetiske
Revolution være en
åbenlyst kandidat
– og det på trods af, at Haugaard i forordet
selv betegner sin genre som filosofisk idéhistorie. Idéhistorie gennemløber som bekendt
fra tid til anden nogle mindre identitetskriser,
hvilket førhen kunne betragtes i fuld udfoldelse
og offentlighed gennem den uendelige historie
’hvad er egentlig idéhistorie’? i det i øjeblikkeligt i mølpose sig befindende afdelingsblad
Tingen. Som et lysende eksempel på, at det til
tider er mere fornuftigt ganske enkelt at bedrive sit fag end at stille sig selvrefleksivt kritisk
overfor det, lykkes det Morten Haugaard over
17

Selve titlen på bogen er umiddelbart tvetydig:
’Den æstetiske revolution’ kan forstås som den
opblomstring i tænkning om skønheden og
den æstetiske erfaring, som var en væsentlig
drivkraft i udviklingen af den tyske idealisme
i slutningen af det 18. århundrede. Men som
første kapitel gør klart, har titlen også en
langt mere konkret reference – nemlig til den
første af de moderne europæiske omvæltninger i politisk styreform, den franske revolution. Haugaard indleder med at redegøre
udførligt for receptionen af denne begivenhed i det tyske åndsliv – i særdeleshed hos
Kant, Fichte, Hölderlin og Schiller. Fra et filosofisk udgangspunkt er denne tilgang
usædvanlig men interessant og i øvrigt befriende letlæst.
I andet kapitel introduæstetiske tænkning
politisk-moralske
dannelsestankegang, som var
central for meget
af
idealismens
tænkning om historiens udvikling. Her
gøres friheden især
til det centrale begreb, og Haugaard
gør en dyd ud

ceres Schillers
i lyset af den

af nærgående at diskutere Kant og Schillers forskellige opfattelser af moralsk og
politisk frihed ikke mindst som politisk-socialt ideal. Det er karakteristisk for bogens
stil, at den hele tiden balancerer imellem at
komme med systematiske teser om f.eks.
sammenhængen imellem frihed og skønhed, og den blotte fremstilling af den tyske
tænkning på området i revolutionsepoken.

isende vis at formidle den systematiske sammenhæng imellem de to genstandsområder.

Tredje og fjerde kapitel er mere eksplicit dedikeret til æstetikken hos Kant og Schiller.
Dog er det historiske perspektiv hele tiden
nærværende, og man informeres bl.a. om sammentænkningen af skønhed og etik i 1700-tallets England samt kort om Baumgarten, Wolff
og Leibniz’ tanker om det skønne. Bag fremTil tider gribes man i at ønske, at Haugaard stillingerne fremfører Haugaard den pointe,
som han også finder belæg i hos Kant og
Schiller, at æstetikkens oprindelse hænger
uløseligt sammen med moderniteten og
teknologiens nøgterne naturforståelse.
Tredje kapitel omhandler først og fremmest Kants Kritik der Urteilskraft forstået
primært i lyset af Kants tredje fornuftsinteresse fra den rene fornufts kanon, nemlig spørgsmålet Was darf ich hoffen? Hvor
hverken den teoretiske eller den praktiske
fornuft alene kan besvare dette spørgsmål,
melder æstetikken og den æstetiske erfaring sig som bæreren af håbet. Indeholdt i dette håb er ikke bare løftet om
evigt liv og frelse men i lige så høj grad
fornuftens enhed af teori og praksis. Det
kendte Kantske problem med at forene
forstandens empirisk-lovmæssige erkendelse og fornuftens ubetingede frihedsbud i en enhedslig verdensforståelse,
er tillige Haugaards hovedtema, hvilket
også gør, at kapitlet bliver desto sværere og
mere krævende end de foregående. Skønhedens fornemste rolle ender i KU som bekendt
med at være at vise verden som om, den var
formålstjenlig, og idet det højeste formål er
frihedens kausalitet, bliver skønheden selve
symbolet på det etiske ved at ”…give os grund til at tro, at naturen er os venligt stemt…”

havde dvælet mere ved de teoretiske udfordringer involveret i sammentænkningen af
politik og (individuel) frihed samt politik og
kunst, men igen er bogen i denne henseende
et næsten paradigmatisk eksempel på idéhistorikerens mellemposition imellem den beskrivende historiker og den argumenterende filosof.
Bogens overordnede todeling i en politisk og
en æstetisk del er næsten umærkelig, hvilket
må tilskrives Haugaards evne til på overbev- Dette sidste element af Kants kritik af dømme18

kraften leder Haugaard videre til diskussionen
i kapitel 4 af Schillers breve om menneskets
æstetiske opdragelse. Kapitlet indledes med en
gennemgang af Schillers filosofiske udvikling,
fra han først læste Kritik der Urteilskraft i 1791
over hans forsøg på at udvikle et rent objektivt
skønhedsbegreb i Kallias-brevene til udgivelsen af Anmut
und Würde, hvori
han udvikler sin
kritik af Kants
pligtetik gennem
sit eget etiskæstetiske
begreb om en skøn
sjæl og til slutningen af 1793
og hovedværket
Über die ästhetische Erziehung
des Menschen.
Haugaards diskussion af dette
værk lægger især
vægt på dets stilling i forhold til
Kants moral- og
politiske filosofi samt på Schillers forestilling,
fra det sidste brev i værket, om den æstetiske
stat, hvor borgerne som kunstneren har en legende og skøn omgang med hverandre. Her mod
slutningen
finder bogen igen tematisk
tilbage til sin begyndelse,
så sammentænkningen
af æstetik og politik
kommer til at fremstå
relevant og afrundet.

netop derfor – en behagelig læseoplevelse.
Selve modet til at tænke æstetikken i et så
omfavnende og systematisk perspektiv, som
man gjorde i romantikken og idealismen virker
som et kærkomment alternativ til diverse institutionelle, postmoderne, socialkonstruktivistiske teorier om det skønne og om kunst. Dette
alternativ præsenterer
Haugaard
på forbilledlig vis.
Bogen har desuden
et særdeles omfattende noteapparat,
som over 477 noter
alene optager over
halvtreds sider. Desværre er de placeret
bagerst i bogen,
hvilket har en tendens til at forstyrre
læserytmen mere
end nødvendigt. En
klar adskillelse af referencenoter og uddybende noter kunne
tillige have været
hensigtsmæssigt, for at læseren ikke unødigt
afbryder læsningen, men de detaljer trækker kun ubetydeligt fra en informativ og først
og fremmest særdeles oplysende læsning.

Hele bogen er
trods sit indhold af
vidtløftig romantisk
metafysik
– eller måske
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Det deterministiske
paradoks
af Kaare Meldgaard
Den første tanke, der falder mig ind når jeg
hører sætninger som; ”verden kunne ikke
være anderledes” eller ”alt er determineret”, er
at der er noget galt – det strider mod min intuitive opfattelse af verden. Men derfor behøver
det ikke være rigtigt. Jeg vil forsøge at vise,
via filosofisk undersøgelse, at der virkeligt er
noget helt galt med at udsagn som disse, ikke
bare intuitivt.
Jeg mener, at det ikke bare er et spændende
og vigtigt spørgsmål, som har interesse for den
analytiske filosofi, men at det er det største
eksistentielle og filosofiske spørgsmål overhovedet, al anden diskurs udspringer i en eller
anden grad heraf. Når jeg i min artikel primært
vil anlægge den analytiske vinkel hænger det
sammen med, at det er i denne tradition dagligsprogsfilosofien har udviklet sig, (problemet er
også at de fleste kontinental-filosoffer siger
”æv bæv” så er jeg bare dualist, eller idealist,
for nu at sige det groft). Jeg vil dog ikke anlægge den rent begrebsafklarende vinkel, men en
mere epistemologisk/fænomenologisk vinkel,
som så giver helt andre problemer. Min artikel
går ud på om en eller anden mere eller mindre
udefinerbar og skeptisk afart af materialisme
er forenelig med tanken om den frie vilje.
Jeg vil i det følgende prøve at fremstille det
nødvendige logiske sammenbrud af determinismens forsøg på at udtale sig sandt og meningsfyldt omkring verden som helhed. Det
er ikke bare i ren sproglig forstand, men rent

tankemæssigt. Den primære henvendelse er
den metafysiske determinisme, da jeg mener
at den fysiske/videnskabelige determinisme er
tilbagevist via kvantemekanikken, hvilket jeg
også vil komme ind på undervejs.
Henvisningen i titlen er til Løgner Paradokset som det blev defineret af Quine: S = ”S
er falskt”. Denne selvreferentiering er blevet
kaldt quining af Hofstadter. Andre eksempler
på metoder er f.eks.”er et sætningsfragment”
er et sætnings fragment. En anden udgave af
Epimenedes oprindelige paradoks er ”Yields
falsehood when preceded by its quotation”
yields falsehood when preceded by its quotation. Generelt selvrefentiale sætninger. Den
originale udgave af paradokset som de fleste
kender til er sætningen ”Jeg lyver”, som er
sand hvis den er falsk. Jeg vil gå ud fra den
stærke grad af selvreferentiale som Quines
1. Sætning indeholder: S = ”S er falsk”, ved
logiske analyse heraf kommer man frem til at
hvis S er sand, er det sandt at ”S er falsk”. Hvis
S er falsk så er S sand. Ergo S er sand hvis og
kun hvis S er falsk.
S↔¬ S
S F F S
F F S F
Heraf ses tydeligt antinomien og den indre
modstrid og mangel på konsistens tildeling af
mening og sandhedsværdi. Ligheder med den
logiske afvisning af den stærke skepticisme er
i øvrigt også iøjnefaldende, sætningen ” jeg
tvivler om alt ” er sand hvis og kun hvis at den
er falsk, og dermed logisk inkonsistent.
Jeg vil i det følgende argumentere for, at noget
lignende gør sig gældende for prædikeringen af
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determinismen (det ligger underforstået at det
også handler om en indre forestilling, som delvist kommer til udtryk gennem sproget). Paradokset kan fremstilles på følgende vis. ”verden
er determineret” denne sætning er determineret. For mig at se ligger der en logisk inkonsistens; man antager mening af sætningen,
men den kunne ikke være udtalt anderledes,
det giver ligeså lidt mening at tildele sætningen mening og sandhedsværdi, som det gør
at tillægge tyngdekraften intentioner med lige
præcis at lade ting falde nedad, mod massecentrum. Hvis vi ikke har valgfriheden som
garant for meningsdannelse bliver alt meningsløst, logik spiller ingen rolle, at jorden prædikeres rund eller flad er det samme, man er jo
determineret til at sige det. Jeg kan ligeså godt
determineres til at mene det ene er sandt som
det andet. F.eks. mangler Descartes Cogito argument evident sandhed, da evidens også er
en meningstildelende handling. Min pointe er
at deterministen i sine udtalelser nødvendigvis
forudsætter at det er noget der enten er sandt
eller falsk i en eller anden forstand, at det har
en mening (jeg vil senere komme ind på en
logisk sammenhæng mellem determinisme
prædikeren og Kuhns paradigme teori, samt
skepticismen).
Determinismen forudsætter deskriptive ud-

sagn, men de forsvinder ved accepten af
paradigmet, udsagnet ”der er en ko” har ingen sandhedsværdi, da man er determineret
til udsagnet, for mig at se fører det til radikal
skepticisme, som modsiger den radikale determinisme der egentligt advokeres. Man må
afstå fra domsafsigelse, da disse ikke kan tildeles sandhedsværdi og mening. Determinismen bliver nødvendigvis selvgendrivende indenfor det sprogspil det deltager i, og jeg kan
ikke se at dette skulle kunne være konstrueret
anderledes end det er, som konsekvens af de
filtre via hvilke vi begrebsliggør verden. Et af
disse, som tid, rum og kausalitet er mening og
sandhed.
Paradokset kan ligeledes udtrykkes; ”denne
sætning kunne ikke være anderledes” (1).
”Denne sætning er sand” (2). Der ligger en a
priori antagelse om den frie vilje i vores sprogbrug og logik. Dette umuliggør formuleringen af
et logisk konsistent forsvar for determinismen.
Min forudsætning er selvfølgelig antagelsen af
den frie vilje, men der er visse ting som man
nødvendigvis antager, det har bl.a. Kant, og
indenfor videnskab og matematik Gödel, og
andre vist. Der findes ikke observatørneutrale
undersøgelser (som bl.a. Bohrs fortolkning af
kvantemekanikken har vist). Ja man kan langt
hen af vejen beskrive verden rent objektivt i
fysikken, men som jeg senere skal komme ind
på har det visse begrænsninger.
Man kan ikke argumentere imod denne antagelse, uden at forudsætte den, deri ligger det
logisk inkonsistent selvreferentiale i deterministiske udsagn. For at vende tilbage til sætningen overfor. Hvis (1) er sand så er (2) enten
falsk eller uden sandhedsværdi. Og hvis (2) er
sand, så er (1) falsk eller meningsløs. Da prædikativ og videnskab forudsætter at udtalelser
om verdens beskaffenhed principielt set kan
falsificeres. Ligeledes, hvis (2) er falsk, så er
(1) falsk, men det kan den jo ikke være. Lige
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meget hvad, så vil (1) kræve sandhed og det
vil føre til at (2) nødvendigvis er falsk og (1)
derfor falsk heri er antinomien. Enten er de
begge både sande og falske, hvilket ikke kan
lade sig gøre, eller også er det deterministiske
udsagn meningsløst.
Der ligger i forlængelse heraf
en logisk følge.
Antagelsen af
skepticismen,
afskrivelse
af sandhedsværdi, og en
accept at det
som determinismen forsøger
at komme ud
over (idet den
typisk finder
tilhængere i
mere
logisk
positivistisk inspirerede og i hvert fald kredse som tror på
videnskabens mulighed for at opnå objektiv
sandhed).
Dette kollapser og driver over i den Kuhnianske afskrivelse af snakken om mening og
sandhed, man kan kun snakke om forskellige
inkommensurable paradigmer. Alle de videnskabelige resultater, som er opnået skyldes
ned i meningsløshedens afløb. Men som
mange påpeger, så er Kuhns metateori netop
et forsøg på at bryde inkommensurabiliteten
i paradigmerne. Men det må jo bare være et
produkt af en bestemt forskningskreds og brug
af ord, et udsagn prædikeret i et bestemt endeligt sprogspil. (Ligeledes som med kritikken
af Popper for at have opstillet en teori der ikke
kan falsificeres i lighed med evolutionsteoriens
” survival of the fittest ”, som begge er tautologier).

2+2=4 er i den forstand ikke mere meningsfuldt
eller sandt end 2+2= 749,5. Det er deterministiske udsagn som begge i en vis grad påkræver
sig sandhed, derfor bliver sandheden uafgørbar, da vi ikke har en rationel dømmekraft, en
vilje der kan overbevises om evidensen i udsagnet.
Ligheden med
løgner paradokset kan
opskrives på
følgende vis:
”Determinismen kan være
sand hvis og
kun hvis den
er falsk”.
Menings- og
sandhedskriterier kan
ligeledes udforskes i relation til AI
forskningen, som langt hen af vejen accepterer Wittgensteins tese om, at meningsfuldt
sprogbrug ligger i anvendelsen hos kompetente sprogbrugere. En form for behavioristisk
sprogfilosofi. Min tese og andres er, at dette
ikke er en udtømmende teori for meningsfuld
sprogbrug. Jeg mener at der må ligge en form
for todeling, en brug, og en forståelse af brug.
Det kan godt være at visse robotter bruger
sproget rigtigt, men de forstår ikke at de bruger
det rigtigt – og bedømmer ikke deres udsagn
med sand/falsk værdier. Tankegange er bedst
illustreret ved Searles ”Chinese room” beskrivelse.
Forestil dig en, der overhovedet ikke forstår
kinesisk, der er låst inde i et rum med en
masse kinesiske symboler, og en maskine der
kan svare på spørgsmål på kinesisk. Input er
spørgsmål som kinesiske skrifttegn, output er
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svar som kinesiske skrifttegn, hvis vi forestiller
os, at den kan svare således at det ikke kan
skelnes fra hvordan en normal kineser ville
svare. Det er, siger Searle, principielt set lige
meget, computeren er stadig blot et formelt
syntaktisk system, hverken personen eller andre dele af systemet forstår kinesisk – der er
ikke nogen som ”forstår” hvad der sker. Den
mangler x- faktoren, det mentale. Det der
mangler er netop forståelse, man skal vide, at
det man siger, giver mening og det ville man
ikke kunne snakke om i deterministiske termer, da viden, forstået som vurderende introspektion netop ikke kan være virkeligt vurderende. (Problemet med Searle’s eksempel er,
at efter min mening så må computeren netop
være bevidst, for at kunne bestå turing testen.
Som de mange oversættelsesprogrammer der
bruges i forbindelse med internettet i dag viser,
så er der mange sproglige oversættelser som
maskinen går helt fejl af, fordi den netop ikke
forstår det, så for at kunne oversætte, så må
man kunne forstå, og for at kunne forstå, så
må man have, mener jeg, en eller anden grad
for dømmekraft og fri vilje).
Det er netop her demarkationslinien ligger. For
mig at se, er det problemet for AI forskningen
at store dele af den, i hvert fald tidligere, havde
en meget behavioristisk tilgang til spørgsmålet
om intelligens. Det der gør os enestående,
eller i hvert fald mere enestående end andre
dyr, er vores grad af selvreferentiale, som for
at det skal give mening, nødvendigvis må ses
som en konsekvens af den frie vilje. Jeg mener
også at der er visse dyr der besidder fri vilje,
dog i mindre omfang, da deres kognitive kapacitet ikke tillader samme komplekse interaktion
med omverden.
Det kommer til udtryk på to hovedpunkter:
1. Sproget, andre dyr har muligvis primitive
sprog, men de er kendetegnet ved at være
brugsanvendelige, i hvert fald så vidt vi kan
vurdere, langt hen af vejen sprog mindende

om det, Wittgenstein beskriver i begyndelsen
af Filosofiske undersøgelser. Vores sprog er
langt mere komplekst, og ikke bare et funktionelt ”giv mig det” sprog.
2. punkt er ”Man the toolmaker”. Også her er
det ikke spørgsmål og at vi er enestående,
men langt mere udviklede end alle andre arter vi kender til. Studier har vist at bl.a. aber,
oddere og visse fugle, bruger redskaber, men
i langt mindre kompleks grad – mennesket har
jo redskaber, til at lave redskaber, til at lave
redskaber osv. Mange antropologer ser en klar
overgang med økser og knive til at lave andre
redskaber.
Det naturlige spørgsmål er nu, ”Jamen hvornår
opstår denne fri vilje så?” hvilket jeg vil mene
er at begå Sorites fejlslutningen. Jeg mener
godt at vi kan fremstille kunstig intelligens i min
definition, nemlig med fri vilje, og bevidsthed/
selvbevidsthed. Ellers ville jeg vel ikke være
en eller anden form for materialist eller skeptisk materialist. Men jeg ser visse problemer i
at afgøre hvornår det rent faktisk har fri vilje,
da der ikke er en klart defineret ”kritisk masse”
af kognitiv informationsbehandlende kapacitet
som bare skal opnås.
Min pointe er at vi ikke kan regne os frem til
hvornår den fri vilje, i en eller anden grad vil
opstå, og spørgsmålet er, om ikke kroppen og
den fysiske udvikling af den kognitive organisme spiller langt større rolle end AI forskningen operer ud fra?
Det AI forskning i dag gør, er at de afskriver alt
hvad de ikke ”kan se” f.eks. bevidsthed, Qualia, og fri vilje. Det fremstår groft sagt ikke på
deres hjerneskanninger, så derfor afskrives det
som illusioner, som ikke eksisterende egenskaber – da de ikke er at finde i neuronerne, eller
deres egenskaber.
Igen opstår der problemer, da de vil forsøge
at komme uden om dagligsproget, en følelse
er en, hvis koncentration af et stof et bestemt
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sted osv. Men man vil nødvendigvis have
hverdagssproget som oversættelses reference mellem 1.p og 3.p perspektivet, for at
kunne forstå og tildele 3.p videnskabelige udsagn mening, og forståelse.
Ligeledes er det med determinismen, den bygger på sprog, som antager den frie vilje og
dermed forudsætter dens falskhed.
Kan man ikke sammenligne det med det paradigme og bevidstheds skif,t der er sket med
relativitetsteorien og kvantemekanikken? Jo
langt hen af vejen, men en af Bohrs pointer er
jo også, at vi principielt ikke kan opnå en fuld
forståelse for den fysiske beskrivelse der ligger i disse teorier, da vores forståelse bygger
på dagligsproget, som ikke ser tiden som noget relativt, i hvert fald ikke i samme forstand
som relativitetsteorien, måske mere som
Proust, Joyce eller Woolf. Det samme gør sig
i endnu højere grad gældende for kvantemekanikken, specifikt Heisenbergs usikkerhedsrelationer (jeg skal dog senere komme ind
på visse lighedspunkter i mit forsøg på at løse
hvad jeg senere kalder ”det indeterministiske
paradoks”). Dette forstås kun delvist med relation til ”verden” eller verden på det ontologiske
niveau som vi møder det til dagligt. Vi kan abstrahere og rationelt forestille os atomer, men
efter klassisk fysiks og dagligsproget. Vi kan
ikke i samme forstand ”forstå” usikkerhedsrelationen, men er tvunget til at snakke om den i
metaforer og lignelser, for at prøve at begrebsliggøre det som ikke eksakt kan begrebsliggøres, vi kredser om det uudsigelige. Og det
bliver på mange punkter endnu mere tydeligt
med standardteorien og superstrengsteorien.
Pointen er igen, at determinismen som metabillede, som metafyisk determinisme aldrig kan
blive logisk konsistent, da dens måde at kredse
om det uforståelige, er at modsige det den vil
sige, og det den aldrig kan komme til at sige,
da vi ikke kan komme ud over dagligsproget,
da det er udtryk for vores epistemologiske in-

dgang til begrebsliggørelsen og forståelsen af
verden. Vi kan med andre ord ikke forestille os
selv i en verden som er determineret, for så vil
vi ikke være et selv længere, men et objekt.
Vi hænger i sproget, som Bohr flere gange udtrykker det; vi er både skuespillere og tilskuere
i livet, og det vi kan er at indkredse hvad vi
kan sige om virkeligheden, og ikke hvad virkeligheden er i sig selv. Vi kender kun verden som
erkendt og struktureret af vores ”betingelser
for beskrivelse” som Zinkernagel udtrykker
det. Vi kan ikke undvige os disse betingelser,
for det vil være at undvige erkendelsen, derfor
kan vi ikke indtage ”Gods eye view” eller som
Bohr kalder det ”ideen og et sidste subjekt” noget der står uden for det som det vil betragte,
derfor er al snak om ”egentlig determinisme”
uforståelig. Planck’s bemærkninger om en
gud der vidste hvor en elektron var og hvad
dens impuls er, er meningsløse, da de ikke
kan udtrykkes i sproget, det er et meningsløst
spørgsmål, det er at spørge om man kan erkende noget om tingen uden at erkende den.
Vi kan muligvis kredse om Gud i det religiøse
sprog, men det bliver i metaforer, og tit formuleringer som er paradoksale.
Man kan ligeså lidt snakke om, ”hvad nu hvis
universet var deterministisk” som ”hvad er der
udenfor universet”, ”hvad var der før universet”, ”hvordan ser tingen ud i sig selv”, eller
for den sags skyld ”kan jeg have/opleve andre
folks tanker?”. Det er og bliver meningsløse
spørgsmål. Det kan godt være at jeg er uenig
med Wittgenstein Junior på mange punkter,
men hans ”Det, hvorom man ikke kan tale, om
det må man tie”, er jeg i en fortolkning der ligger sig op af Bohr, principielt enig i. Dog ikke i
absolut forstand, der er visse ting vi ikke kan,
som at snakke om hvad der er udenfor alt det
fysiske, men filosofien er om noget et område
hvor man hele tiden prøver at give udtryk,
prøver at kredse om de inderste tanker, og
sætte dem på ord, i håb om at nogen forstår lidt
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af det. Tit får man også en helt ny forståelse,
og udvidelse af egne tanker ved at få dem ned
på papir, men der ligger dog faren i at være
bundet af ordet, når det ikke bare er der som
mulighed i tanken.
Mit argument bliver et indirekte forsvar for den
frie vilje, ved at påpege umuligheden af en logisk konsistent determinisme. Jeg kan i sagens
natur ikke gå ud i det fysiske system og pege
på den frie vilje, det kan godt være at man kan
lokalisere ”følelsen” af den frie vilje i præfrontallapperne, men det er ikke det samme som
at sige at vi ikke har den frie vilje, ligesom man
mente, at fordi man havde lokaliseret centret
for religiøse oplevelser i tindingelapperne, så
er det ikke det samme som at sige at Gud nu
endegyldigt er modbevist (måske nærmere
tværtimod, det tyder måske på at der er en
Gud som har implementeret en genetisk overførlig præreflektiv idé om ham i os).
Jeg har forsøgt at vise de epistemologiske
begrænsninger mennesket er underlagt, i og
med det er en krop, og i og med det er i denne
krop og dermed hverdagssproget at vi gør
verden forståelig. Denne fænomenologiske grundstruktur kan aldrig overskrides, vi kan ikke
opnå ”Gods eye view” da vi er endelige fysiske
væsner, og det snakker om at antage en position som ikke er fysisk, det er et ”view from nowhere”, og dermed uforligneligt med vores brug
af ordet, men det skal ikke forstås sådan at vi
ikke i mindre grad kan transcendere os selv,
det bliver blot aldrig fuldstændigt. Jeg argumenterer for en moderat hermeneutisk skepticisme. I en hver fortolkning af verden, gennem
sprog og videnskab er der mulighed for fejl,
men determinismen
er netop dogmatisk i sit udsagn
om verden,
og det bliver
derfor meningsløst og

intetsigende. Det er at overse det ”explanatory gap” som er mellem 1.person og 3. Person forklaringer. Det er at påstå at vi kan opnå
en udtømmende 1:1 beskrivelse af ”das ding
an sich” via sproget, hvilket den filosofiske og
videnskabelige tradition mener jeg, med stor
overbevisning har afvist.
Et hvert begreb om en bevidstheds uafhængig virkelighed må nødvendigvis formuleres i
de begreber som vi er i besiddelse af, og som
stammer fra den bevidsthedsafhængige virkelighed, hvilket betyder at vi aldrig kan overskride vores egen bevidstheds grænser.
Derfor vil vores viden om verden nødvendigvis
være begrænset.
Nagel udtrykker det således: ” Selvom denne
begrebsliggørelse ikke kan indfange hele
virkeligheden, så består verden alligevel af
såvel det, som vi ved, som vi endnu ikke kan
opfatte, såvel som det vi aldrig vil være i stand
til at opfatte ”.
Det samme ses ved Descartes metodiske tvivle, han tvivler nemlig ikke om alt, han tvivler
ikke på den frie vilje, den ligger som et filter
for hans sproglige og tankemæssige konstruktioner.
Hvad nu hvis Cogito Ergo Sum var et determineret udsagn, Den onde dæmon har determineret dig til at sige det (lidt som Frankfurt’s
eksempel med den onde videnskabsmand der
sidder og styrer neuronerne inde i agentens
hoved for at få ham til at gøre det han vil have
ham til).
Her ville vi ikke kunne sige at han sagde noget
ubetvivleligt sandt, han ville faktisk ikke kunne
sige noget sandt. Udsagn som ”månen er en
grøn ost” eller ”universet er min bedstemors
tekop” ville kunne determineres til at blive oplevet med samme evidente sandhed som Descartes oplever sit udsagn.
For at udtrykke den virkelige cartegenianske
cirkel:
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Fri vilje→Gudsbevis→tvivl, jeg-erkendelse→
via gud som garant kan opnås viden om
verden→verden
Descartes viser netop at det arkimediske punkt
ikke er jeget, eller Gud, som han oprindelige
cirkel går ud på, alt dette, også gudsbeviset
følger som en konsekvens af at det er uantageligt at 1. Gudsbeviset kan kaldes evident
uden dømmekraft, og 2. Der kan ikke snakkes
om et jeg uden en fri vilje. (Netop derfor begår
Hume 2 fejl når han både påstår at jeget ikke
eksisterer, og indtager det kompatibilistiske
synspunkt. Som bl.a. Bohr, men også Hartnach har været inde på, så kan man i sproget ikke komme uden om jeg tanken, og om
subjekt/objekt tanken ). Det fører mig hen til
påstanden om at udsagnet ”jeg har en fri vilje”
er en sproglig tautologi, man kan ikke snakke
om jeg, uden en vis grad af fri vilje, derfor
snakker man jo netop om tingsliggørelse af
mennesker når man fratager det råderetten
over deres eget liv.
Den videnskabelige og metafysiske determinisme bliver uudsigelige og utænkelige.
Den videnskabelige bliver gendrevet af videnskaben selv i usikkerhedsrelationen, og den
metafysiske bliver gendrevet af logikken og
tanken om det som er utænkeligt for os.
Det er løsningen på hvad jeg vil kalde ”det
deterministiske paradoks ”. at vi nødvendigvis
betragter os selv i et subjekt/objekt forhold, 1.
Persons og 3. Persons og at vores 3. Persons
begrebsliggørelse er udtryk for 1. Persons
epistemologisk fri vilje antagelse.
Man kan så anklage mig for at foretage en Jegopsplitning, som Kant med et empirisk og et
transcendentalt jeg, hvilket jeg delvist gør. Men
det fører dog ikke væk fra den materialistiske
grundantagelse, men over i en epistemologisk
svag skepticisme og indskrænkelse af videnskabelig og anden erkendelse. Jeg antager
netop en epistemologisk version af Kant (delvist). Men igen, så vil man aldrig få mig dog-

matisk til at gå ind for en materialisme, dertil
mener jeg at have vist at det er uladsiggørligt
qua de epistemologiske begrænsninger.
For at det skal give mening, at snakke om at
jeg er blevet overbevist af determinismen, så
må den være falsk. Da ordet overbevist er
udtryk for stillingtagen, som ikke kan siges at
være der, da jeg, ifølge det udsagn som deterministen er determineret til at udtale, ligeledes
er determineret til at ændre udsagn og standpunkt. Han kunne have sagt ”æbler er fremragende flyvemaskiner” og jeg ville komme med
udsagnet ”ja du har ret i, at determinismen er
rigtig”.
Man har ikke et standpunkt til man tager et
nyt. Man er determineret til et udsagn, og determineret til senere at komme med et andet
udsagn.
Man kan ikke komme ud over at mennesket
er et meningstillæggende dyr. Villy Sørensen
formulerer det således ”Som i sin handling er
mennesket teleologisk i sin erkendelse: det
fortolker fænomener for at få mening i dem.
Denne fortolkning er før-videnskabelig, hvad
der kan få videnskabsmænd til at betragte den
som uvidenskabelig”
Jeg er i min fremstilling klar over det problematiske i min brug af stærkt omdiskuterede ord
som ”Mening, forståelse og sandhed” men jeg
mener også at det fremgår at vi ikke kan undgå at bruge disse ord i vores kommunikation.
Quine siger (mener) at man ikke kan snakke
om mening, og ja, det er da en mening at have
(som jeg ligeledes mener gendrives af vores
nødvendige måde at bruge dagligsproget på).
Vi kan basalt set ikke forestille os en verden
med os i, som er determineret, for så ville vi
ikke være der som subjekt, og dermed mistes
enhver form for erkendelses og beskrivelsesmulighed.
For mig at se er det eneste vi er determineret
til at vælge.
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Hvem Steen?
- et interview med den nyslåede professor Steen Wackerhausen
af Emil Schuldt-Jensen og Klaus Kohberg
DOXA: Hvorfor blev det lige dig, der fik et professorat?
SW: Du stiller et spørgsmål, jeg i sagens natur
ikke rigtig kan svare på – jeg har ikke siddet
i bedømmelsesudvalget osv. Men på mange
institutter, også vores, er der lektorer, som har
været professorkompetente i mange år, men
uden at have haft mulighed for at få en stilling,
der passer til deres kvalifikationer. Humaniora har langt færre professorer end de øvrige
fakulteter. Humaniora er bagefter på dette
område, primært af økonomiske grunde. For
at rette lidt op på skævheden besluttede det
humanistiske fakultet - efter lang tids tænkepause - at stille i hvert fald fem professorater til
rådighed, som professorkompetente lektorer
så kunne søge. Jeg blev så en af de heldige,
kan man sige. På filosofi har der i de sidste 2829 år, lige siden Uffe blev professor; ikke været
én ledig professorstilling. Der har været et de
facto ansættelsesstop af økonomiske grunde.

iteter, er ”Fællesskab og forskellighed” - eller
på engelsk: ”Sameness in diversity”. Ideen er
at fokusere på et område, som filosofien og
humaniora ikke har fokuseret så forfærdeligt
meget på, nemlig på de fællesmenneskelige
træk på tværs af eller iboende kulturel forskellighed, altså et felt inden for filosofisk antropDOXA: Nu er valget så faldet på dig, hvad er
ologi. Humaniora har i høj grad været succesrig
det så du kan bidrage med til instituttet, hvad
med hensyn til at beskrive kulturel og mener det som professor du kan komme med, som
neskelig diversitet, fra alle mulige vinkler, men
kan gøre at instituttet udvikler sig?
det modsvares ikke af en tilsvarende intensiv
forskning med henblik på. at afdække mulige
SW: Tilknyttet professorstillingen er der en forpfællesmenneskelige karakteristika eller træk.
ligtigelse om forskningsledelse og at bidrage til
Forskelligheden er ofte påfaldende, når man
at forøge omfanget af den internationale forrejser eller møder personer fra helt andre kulskning og det internationale samarbejde. Det,
turer. Den humanistiske og filosofiske forskning
jeg har valgt at bruge som overskrift eller stikord
har imidlertid kun i begrænset grad forsøgt at
for væsentlige dele af mine forskningsaktivafdække fællesheden bag forskelligheden.
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Noget af det, der motiverede mig, er flere års
samarbejdsrelationer i udlandet, ikke mindst
Sydafrika, hvor jeg for en del år siden kom ned
og skulle snakke om læringsteori, specifikt
ikke-skolastisk læring og videnstilegnelse.
Apartheidsystemet var afskaffet, men under apartheid havde man stort set lukket for
uddannelse af de ca. 40 millioner sorte. De
havde pr. lov ikke måtte tage en uddannelse.
De måtte ikke en gang være uddannede
murere eller tømrere, de måtte højest være
assistenter for murere og tømrere. Så man
stod med en kæmpe befolkningsgruppe, der
stort set ikke havde nogen erhvervsmæssig og
akademisk kompetence. Hvordan skulle det
nye styre håndtere den situation? Man kunne
ikke sende 40 millioner mennesker igennem
skole- og uddannelsessystemet, så de var
interesserede i at finde ud af at etablering af
andre læringsformer end den rent boglige. I
forbindelse med mit første besøg talte jeg med
lederen af uddannelse i Sydafrika og stillede
ham nogle spørgsmål, jeg havde en særlig faglig interesse i at få svar på. Jeg stiller ham
bl.a. et spørgsmål om, hvorvidt de havde arbejdet med etnisk forskellige læringsstile. Fra
andre sammenhænge, også fra mit arbejde i
andre projektsammenhænge, var det blevet
klart, at forskellige kulturer så at sige skaber
forskellige former for begrebslig og kognitivt
beredskab hos dets medlemmer. At vi i et
vist omfang finder forskellig kognitiv ”stilarter”
knyttet i forskellige etniske og kulturelle grupper. Men uddannelseschefen blev tilsyneladende mere og mere utilpas ved at høre på
mig og sagde til sidst, at han ikke kunne lide
min terminologi. Jeg bliver overrasket, for jeg
brugte sådan set den vestlige verdens politisk
korrekte humanistiske terminologi om kulturel
forskellighed, kulturel egenart, diversiteten
osv.. Han svarede så, at diversitetens terminologi var apartheids terminologi, og at mange
folk under apartheidstyret, især de ledende

apartheid-ideologer, faktisk havde brugt eller
lånt de ellers velmenende, venstreorienterede
vestlige antropologers begreber og teorier om
kulturel enhed, om at man skulle respektere
og ikke transformere den etniske-kulturelle
enhed og tradition osv. Og disse begreber og
teorier blev så af apartheid-ideologerne brugt
til at argumentere for, at de sorte – i respekten for de sortes kultur og historie selvfølgelig
– ikke skulle påføres moderne vestlige værdier
og materielle goder som f.eks. uddannelser
og moderne sanitære boligforhold. I stedet
skulle de ”uforstyrret” leve i deres såkaldte
”hjemlande” – i praksis isolerede enklaver
på de meste ufrugtbare områder i Sydafrika.
Men selvfølgelig kunne de sorte, eller rettere
nogle af dem, få lov at ”besøge” det hvide Sydafrika, hvis de fik ”arbejdstilladelse” af hvide
- men uden at de fik borgerrettigheder. Hele
oprørsbevægelsen, ANC og Mandela osv.
derimod havde human sameness og ikke
human diversitet som grundkategori. Med
andre ord, at selvom vi er kulturelt og etnisk
forskellige, så er vi grundlæggende set først
og fremmest mennesker, af samme art. Og
det gør ondt på alle mennesker at sulte eller
få en kniv i armen, uanset kulturel diversitet.
Så den sorte uddannelsesleder - og mange
andre med ham - havde en vis frustration
og irritation overfor den dyrkelse af forskelligheden, som vestlige humanister udviser.
Og så sagde han, at hvis Sydafrika - med
alle dens forskellige etniske grupper - skulle
overtage de vestlige humanisters dyrkelse
af forskellighed og forestillingen om, at menneskets natur er dets kultur, så ville det føre
til en katastrofe: ”We would have bloodshed in
a week!!”. Simpelthen en borgerkrig og etnisk
vold. Det, de havde bygget op siden apartheid,
er et mirakel. Det er anerkendelsen af den humane sameness, der har gjort det mulig at få
alle de forskellige etniske grupper til at leve
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sammen. Der er 11 anerkendte sprog i Sydafrika, men ingen etniske krige og voldsomme
konflikter, som vi kender andre steder fra. Det
er virkelig en revolutionær succeshistorie kan
man sige. Det, de bygger på, er, at vi først
og fremmest skal anerkende det fællesmenneskelige, det menneskelige i den anden, i
den fremmede. Det er her etikken skal tage sit
afsæt, og det grundlag hvorpå vi kan og skal
kritisere de politiske systemer og kulturer, som
undertrykker dele af deres egen befolkning.
Så mine forskningsinteresser har også noget
at gøre med at finde en politisk platform, hvorfra vi kan kritisere det politisk og kulturelt inhumane. På et tidspunkt, hvor jeg var gæsteprofessor i USA, holdt jeg et foredrag for et hold
studerende, hvor der var 12-13 nationaliteter
repræsenteret. De var tidligere blevet undervist af en radikal kulturrelativist for hvem mennesket natur var dets kultur. Og hvor identitet er
givet ved forskellen til den eller de andre. Jeg
vendte imidlertid bøtten på hovedet, og start-

ede med at fremhæve en række behov og situationer, som gav resonans hos alle trods den
kulturelle forskellighed. F.eks. at vi alle sammen kender fornemmelsen af at være sulten,
hvordan maven knurrer osv.. Og så begynder

jeg at bygge videre på de fælles træk og fælles
resonanser. Bagefter var der flere studerende,
som sagde, at det var første gang de på dette
hold havde oplevet en ”we-feeling”. - I USA
er der et interessant, om end utilsigtet, parløb
mellem amerikansk retssystem og anerkendelsen som juridisk subjekt, og så den antropologiske dyrkelse af diversiteten. Hvis man i USA
vil opnå en anerkendt etnisk-kulturel identitet,
så bruges den etnisk-kulturelle forskellighed
som middel til identitetsdannelse, herunder
juridisk identitet, som tæller meget, hvis man
f.eks. skal føre sag, få særlige rettigheder eller
søge særlige midler eller funds. Der har man
dyrket identitet ved at påpege forskelligheden.
’Vi er forskellige fra jer – vi er en særlig enhed,
og følgelig er vi berettiget til at blive anerkendt
som juridisk subjekt’. Og den givne gruppe
bliver måske igen delt op i to. Så først, for at
karikere det lidt, så havde vi de lesbiske, som
så igen blev opdelt i etniske grupper, f.eks.
’Afro-American lesbians’, der så igen deles
op og får identitet ved fokus på nye forskelligheder. Altså der har været
en gradvise gåen væk fra en
fornemmelse af fælleshed til
en gåen i retning af en diversitet, hvor diversitetens definitionsmotor har været at finde
forskelligheden fra andre.
I Sydafrika kunne jeg glæde
mig over, at der var nogle
’kindred spirits’, nogle åndsfæller jeg har arbejdet sammen med siden, og vi er
nu ved at få bygget et stort
projekt op, som inddrager
folk fra alle verdensdele,
og hvor forskergruppen udviser såvel etnisk
som faglig diversitet. Et centralt spørgsmål er
også, hvordan vi får etableret en kritisk-konstruktiv dialog og refleksion på tværs af kulturel diversitet. – Så det er nogle af de bol-
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de, jeg vil holde i luften i de kommende år…

DOXA: Hvordan ser en typisk dag ud for dig
som professor?

DOXA: Hvad var det der i sin tid fangede din
interesse for filosofi som fag og fik dig til at SW: Det typiske er, at der ikke er en typisk dag. I
søge ind?
øjeblikket er jeg så uheldig at have alt for meget
administrativt og ledelsesmæssigt arbejde,
SW: Som dreng eller ganske ung troede jeg, som er uforudsigeligt med hensyn til rapporter,
at jeg enten skulle være kunstner eller astro- møder og kolossale mail-stakke,. Det betyder,
fysiker. Men efterhånden blev jeg klar over, at min forskningstid ikke er inden for de 37 timat det i særlige grad var de filosofiske dimen- er, men primært om natten. Administration og
sioner i disse områder, som havde min inter- undervisning om dagen – forskning om natten.
esse. Og filosofien lukkede også det etiske Heldigvis behøver jeg ikke at sove så meget.
perspektiv op for mig. Jeg var vel egentligt en
noget sær dreng i folkeskolen, læste mærkeli- DOXA: Hvad får du tiden til at gå med, når du
ge bøger og synes efterhånden at metafysik ikke er professor? Hvis der er nogen tid?
lød mere interessant end fysik. Alt imens
jeg sportsligt var optaget at judo. Men også SW: Jeg har nogle hobbies, flere faktisk. Den
Sherlock Holmes og hans logiske ræsonne- ene er selvfølgelig astrofysik, men også fotomenter – det at han ved deduktion kunne få så grafering. Sidstnævnte kan jeg inddrage lidt i
mange ting ud af så få ting – fascinerede mig. vores sameness-projekt, hvortil jeg også har
Og så en barnlig nysgerrighed og spørgely- etableret et lille fotogalleri.. Filosofien har mange
st, som heldigvis aldrig har fortaget sig. medier og mange måder at sætte tanker i gang!
Og så er jeg gift og har tre børn, men
Jeg voksede op i et indremissionsk miljø, der er ikke rigtig nogen skarp adskilog den manglende åndsfrihed, som var der, lelse mellem arbejde, fritid og privatliv.
havde jeg det mildest talt skidt med. Enten
måtte man lade sig indoktrinere eller fastholde DOXA: Har du et karaktertræk du er særligt
sine nysgerrige, kritisk spørgsmål og blive ud- stolt af?
stødt. Jeg valgte så det sidste og flyttede i
en ret ung alder ind hos min morfar, der ikke SW: Det ved jeg ikke, men jeg har nogle motvar indremissionsk, men derimod stalinist! Det toer, jeg holder højst. Det ene er meget enkelt:
viste sig dog ret hurtigt at være lige så funda- ’Hvis den abstrakte teori ikke kan tåle en konmentalistisk, blot på anden vis. Det var sådan frontation med det konkrete, så er det teorien,
set min indgang til filosofien som en helle for der er problemet.’ Det er nok min jyske bagfritænkning. I mit nutidige perspektiv ser jeg fi- grund, der siger, at hvis ikke teorierne kan tåle
losofi som havende en særlig forpligtigelse til lidt muld under sålerne, så er der problemer.
at være åben, konstruktiv og kritisk i forhold til Nogle af de største tanketorsk trives i abstrakte
den verden og samtid, vi lever i. Og astrofysik- formuleringer! Derfor skal man have modet til
ken, hvad blev der af den? Ja, den dyrker jeg at få konfronteret sin teori med det konkrete. I
privat i mit lille observatorium, hvor jeg fornøjes høj grad er det uimponerede studerende, som
med lidt ”meditativ astro-æstetik”, når min ar- har lært mig det via deres konkrete spørgsmål
bejdsdag slutter, typisk klokken tre om natten. og fordringer: ”Kunne du ikke lige sige det på
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en anden måde?” eller ”Kan du komme med
et eksempel?”. Jeg tror, at et karaktertræk, jeg
stræber efter at tilegne mig, er en ydmyghed
overfor virkelighedens kompleksiteter og modet
til at sætte egne teorier på spil. Jeg ser det også
som succeskriterium, når jeg møder de studerende til specialet, og de er ydmyge i forhold til
og har respekt for kompleksiteten - og har opgivet at levere et tomt retorisk spil fra galleriet.
DOXA: Nu nævnte du selv politik før, så vi tør
godt spørge til hvad du synes om det noget
profitorienterede fokus uddannelsespolitikken
efterhånden har fået?
SW: Jeg synes at den nuværende regerings uddannelses- og forskningspolitik er den største
katastrofe vi har haft i så lang tid tilbage, jeg kan
huske. At sætte en halbestyrer [tidligere leder
af Herning Hallerne] til at styre dansk forskning,
uden villighed til at lade sig belære om, hvordan tingene er i forskningsverdenen, det synes
jeg er aldeles uansvarligt. Forskning kræver
fordybelse og kreativitet – og bevægelsesrum
og autonomi. Men selvfølgelig skal vi samtidigt være forpligtede på aktiv deltagelse i det
samfund, vi lever i. Herunder forpligtelsen til at
være aktive i den altid uafsluttede kamp for et
mere humant samfund. Ikke at vi som filosoffer
skal afvise samspil med erhvervslivet, men vi
skal ikke være erhvervslivets ukritiske lakajer.

kritiske og konstruktive spørgsmål til såvel
sædvanen og politikere som erhvervslivet.
DOXA: Nu har Platon for længe siden bevist,
at demokratiet er noget bras. Hvis vi indsatte
dig som enevældig hersker, hvad var så det
første du ville lave om?
SW: Det var at lave det til demokrati! Alt
hvad vi ved fra forskning i dag om tænkning
og kognition, viser, at ét hoved ikke er så
lige så klogt som fem. Det betyder selvfølgelig ikke, at fem tumper giver en Einstein,
men et oplyst, kritisk-konstruktivt demokrati ville være det bedste, hvilket vi i øvrigt
har et problem med i dag. Krigen mod de
såkaldte ”smagsdommere” er i ét udtryk for
en regering, der ikke ønsker kritik og modspil.
DOXA: Når vi nu er færdige, hvor gå du så hen
og får din fyraftenspilsner?
SW: Det bliver nu nok en fyraftenscola. Jeg er
nok mere en cola- og vinmand end en øldrikker,
og i det hele taget går jeg sjældent ud i byen
på den måde. Når det sker, vil jeg helst ud et
sted, hvor jeg ikke kender nogen, og det gøres
næsten ikke billigere end med Ryan-fly til London, så der tager jeg af og til over med min kone.

DOXA: Hvis du skulle kort formulere et mål for
uddannelsespolitikken, ville det så være ud fra
sameness in diversity?
SW: Hvad filosofiuddannelsen angår, så er
min ambition, at studerende herfra kan gå
ud og være aktive, konstruktive spillere i
vores samfund og ikke blot være kustoder
for gamle skrifter, men bruge de kvalifikationer uddannelsen giver dem for at være
”venligtsindede partisaner”, der kan stille
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20 spørgsmål til professoren
Tuborg eller Carlsberg?
Ja, både og eller hverken eller… Det Lyder filosofisk, ik?
Blondine eller brunette?
Det er klart en blondine! Det kan du både se på
min kone og på mine døtre.
Kant eller Hume?
Se, den er svær. Jeg er meget glad for begge
to, men den jeg er mest fascineret af og også
har arbejdet videre med i evolutionsteoretisk og
epistemologisk sammenhæng, det er Kant.
Men Hume er uundværlig som en Fandens irriterende skeptiker, men jeg er mest positiv overfor Kant.
Er det bagdelen eller brysterne der først kigges
på?
Sjælen, må være et godt filosofisk svar…
Roskilde eller Skanderborg?
Jeg har været på mange Roskildefetival’er!
Beatles eller Rolling Stones?
Mine favoritter i de unge dage var jo beton-rock
som Deep Purple og Ten Years After, og så
selvfølgelig klassisk. Men af lige præcis de to,
må det nok blive Beatles.

Jeg elsker rødt kød. Jeg er fuldstændig uden
empatisk forståelse for vegetarers spisevaner!
Ski eller strand?
Dykning! Stranden er sgu for kedeligt, så den
aktive ferie helt klart.
Kaffe eller te?
Te, kaffe smager frygteligt!
DR2 eller TV3?
Som regel BBC, for de har gode nyhedsudsendelser…
Bruce Willis eller Hugh Grant?
Hehe… Det må blive både og. Det kommer an
på selskabet; min kone ville nok ikke komme
med ind og se en Bruce Willis film, men vi har
da set Notting Hill med Hugh Grant og hvad de
ellers hedder. Hvis det er mandegruppen, så er
det Bruce Willis!
Pepsi eller Coca-Cola?
Det kan du ikke mene alvorligt! Pepsi selvfølgelig!
Guns n’ Roses eller Metallica?
For mig er det benhårde Metallica.

Konen eller Klum (frøken Heidi)?
Kan ikke besvares!

The King eller Sinatra?
Det må blive The King, men ingen af dem havde
interesse i min ungdom…

Fogh eller Helle?
Ingen diskussion: Helle!

Fornuft eller feminisme?
Fornuftig feminisme!

Hvid Kings eller filter?
90% af tiden Rød Orlik, jeg er piberyger. Piberygere, der ikke inhalerer, har statistisk længere
levetid end ikke-rygere, , har jeg læst, og det
vælger jeg helt ukritisk at tro på.

Ræson eller religion?
Absolut ræson! Tidens største fjende er fundamentalisme i enhver form – når der kun tales
med udråbstegn og ikke er plads til spørgsmål.
”Man skal søge sandheden og være i tvivl om
man har fundet den”, én af mine mottoer.

Er du rovdyr eller drøvtygger?
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REPORTAGE FRA
OXFORD
af Kasper Porsgaard & Steen Thykjær
Præsentation af artiklen og små hop på stedet
Dette er en typisk fortælling om de forestillinger man i sit naive hoved danner sig, om
forventninger der rent faktisk bliver indfriet,
og historien om hvordan dét, man slet ikke
havde tænkt over,
senere viser sig
at være fuldstændig
anderledes
end man ubevidst
havde troet. Det
er en reportage fra
fem studerendes
weekend-tur til en
Slavoj Žižek-konference i Oxford.

Havde
jeg
råd?
Tja.
Okay. Så var det bare at fikse resten.
Til de der eventuelt skulle ønske at tage til Oxford
i en lignende anledning følger her en kort guide
til, hvordan man med fordel kan gøre. Det er
sådan set ganske let - og heller ikke særlig dyrt.
1. Bestil billet fra
Tirstrup til Stansted
på Ryanairs hjemmeside (jo før du gør
det, jo billigere pris).
2. Book en seng på
Central BackPackers vandrehjem i
Oxford. (det koster
ca. 16£ per nat).
3. Meld dig til konferencen i god tid (billigere pris, og så er du
sikker på en plads).
4 (valgfrit punkt).
Opfind navnet på en
fiktiv organisation (for
eksempel Danish Society for Lacanian Intervention eller lignende) og udgiv dig i de følgende dage for at være udsendt repræsentant
for denne sammenslutning. Husk så vidt muligt
at bruge selskabets titel hver eneste gang du
præsenterer dig, også gerne på navneskilte: så
er du sikker på at folk både husker dig og tror
at du er noget ved musikken. Måske bliver du
endda inviteret til konferencer efterfølgende.

Indledende
strækøvelser
Siden
phd-studerende Henrik
Jøker Bjerre for
knap halvandet år siden afholdt sit seminar
om filosoffen Slavoj Žižek, har denne vittige og underlige slovenske tænker langsomt
men sikkert tilkæmpet sig status af enevældig i mit private bibliotek for filosofisk overspringslæsning.a At jeg ikke er den eneste
studerende, som er ramt af denne ’slovenske
syge’, viste sig i starten af året, da jeg af Jon
Boiesen (redaktør her på bladet) fik at vide,
at der i Oxford skulle afholdes en hel konference udelukkende om Žižeks forfatterskab og Turen til Oxford er nu ganske simpel: tag først
tænkning, og om jeg da ikke ville med? Jo da. bussen til Tirstrup, dernæst flyet til Stansted.
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Fra Stansted lufthavn går en rutebil direkte til
Oxford, og når du først er nået så langt er alt
stort set i gå-afstand. Oxford er ikke en særlig
stor by. Til gengæld er den gammel og enormt flot. I april står magnolietræerne i blomst.
Præsentation af deltagerne
Selv fulgte vi fra Århus nogenlunde ovennævnte plan. Det var Steen Thykjær, Jon Boiesen, Rasmus Ugilt, Henrik Jøker Bjerre, og
undertegnede, alle fra Afdeling for Filosofi i
Århus. Steen, Henrik og jeg fulgtes ad derover, tog afsted fra Århus torsdag morgen og var
indlogeret cirka klokken 17.00 samme dag.
Herefter gik vi op i byen for at spise og kigge
på bogbutikker. Da vi senere på dagen returnerede til hotellet, var Ugilt kommet og havde
til vores overraskelse medbragt en silent contestant: Carsten Bagge Laustsen, forskningsadjunkt på Statskundskab, også her fra Århus.
Vi gik herefter ud for at finde noget aftensmad
til de sent ankomne og fik ved den lejlighed
vores første møde med den ukendte side af
Oxford: på de engelske barers herretoiletter
findes ligesom herhjemme de sædvanlige automater, hvor en trængende sjæl alt efter behov
kan trække enten kondomer eller alkoholtests
– men denne gang with a twist: Her kunne
desuden købes både håndjern, et oppusteligt
får, en dildolignende tingest, samt en underlig
lyserød creme af uvist anvendelsesområde.
Opdagelsen vakte naturligvis megen moro hos
de blege danske filosofinørder.. en kort overgang skulle vi således alle sammen på wc.
Aftenen fortsatte herefter på pub, hvor
undertegnede måtte akklimatisere sig
til den engelske ale-kultur (mørke øl
uden brus: Ikke ligefrem opkvikkende).

fales: Blackwells Book Store, Borders, samt
Oxford University Press’ Bookstore. Her findes
et stort udvalg af filosofisk litteratur, og ofte til
halvdelen af dansk pris, lækkert! Klokken fire
skulle vi møde i hall’en på St. Hilda College til
indskrivning på konferencen. De venlige knøse
bag pulten virkede lidt overraskede over at vi
sådan kom fem mand helt fra Århus, men da
Henrik alvorligt forklarede, at vi var udsendte fra
DSLI (se pkt. 4 ovenfor) synes de hurtigt overbeviste om det lødige i vores tilstedeværelse.
Mens vi herefter indtog kaffe og kiks, indfandt
resten af konferencens deltagere sig løbende,
og flere overraskelser var her i vente: At
dømme efter fremmødet består British Society
for Phenomenology af knap 30 mennesker!
Måske er det den Ryle’ske ånd der hænger
over stedet, eller også var folk bare blevet
hjemme i år. Man kan da kun håbe på det sidste.
Da dette var min første konference i udlandet,
havde jeg på dette tidspunkt mellemstore sommerfugle i maven. Stemningen punkteredes
dog heldigvis lidt, da jeg flygtigt overhørte en af
arrangørernes private samtale med en kollega:
Han: Hi [ukendt navn]! How are you love?
Hende:
Good!
You,
dear?
Han:
Slightly
tipsy,
thank
you!”
Så kom konferencens midtpunkt, Slavoj
Žižek, brasende ind ad døren i en svedig grå
sweater (den skulle senere på aftenen blive
meget mere svedig.. for ikke at tale om aftenen dagen efter!) og alles hoveder vendte
sig, og med således alle samlet (ca. 45 mennesker i alt) var vi nu klar til at begynde.

Civilisationskritikeren
Den første taler var Simon Glynn fra Florida Atlantic University, hvis oplæg bar titlen ”From the
Første Heat
desert of the Real to the dessert of the Real.”
Fredag var vi oppe ved formiddagstid, og Hvordan den titel skulle forstås, gik vist ikke
brugte første del af dagen på at rode rundt i rigtig op for nogen, men pointen fik vi vist alle fat
bogbutikker, hvoraf følgende varmt kan anbe- i: Der var dømt harmdirrende Civilisationskritik.
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Glynn, der var bosat i West Palm Beach blandt
millionærer og filmstjerner fortalte med glimt i
øjet (og en rød stjerne i knaphullet) anekdoter
fra sit lokalsamfund af hhv. plastic-opererede
og plasticopererende millionærer og rettede
en heftig kritik mod det kapitalistiske samfunds
’varefetishisme’ samt den medie-formidlede
’ikonisering af samfundet’, som ifølge Glynn
bestod i mediernes evige flow af billeder, logoer og brands, alt sammen medførende en
degeneration i de yngre generationers evne til
at tænke abstrakt, et fænomen der også – qua
sin globale gennemslagskraft (også benævnt
”The Coca Colo-nialization of the World.”b)
medfører at ”reality hereby becomes a hyperreal simulacrum of itself” i hvilken borgere inviteres til at ”live their lives like fiction.” Med andre
ord er verden – ja selv virkeligheden – i forfald.
Spørgerundens første indlæg var rettet af
Žižek himself, der i oplæggets ånd indledte
med at citere Lenin: ”What to do?” og hermed
var bolden givet op til en aktivistisk diskussion af filosoffernes rolle i verden. Selv kunne
jeg ikke lade være med at glæde mig over,
at dette tema fandt vej ind i debatten så
tidligt på konferencen. Foredraget var som
en god gang moralsk-intellektuel opvarmning, og jeg tror en del af os gik derfra ladet
med filosofisk kampgejst. Efterfølgende var
der en pause, hvor Århus-holdet gik på pub
og med stort velbehag spiste fem gange fish
and chips skyllet ned med fem gange kold
Staropramen. Så var vi klar til mere filosofi.
Den Østrigske Psykoanalytiker
Næste oplægsholder var fra Wiens Tekniske
Universitet den høje og veludseende Dr. Robert Pfaller, der præsenterede et halvt litterært,
halvt filosofisk oplæg omkring brugen af eksempler i Žižek’s filosofi. Titlen var ”Interpassivity and Misdemeanors: the analysis of ideology and the Žižekian toolbox.” Pfaller fremførte

med sin (til min undertrykte fryd) temmelig
Schwarzenegger-lignende accent et godt
oplæg, i hvilken han fremviste, hvorfor Žižeks
brug af eksempler viser hen mod hans materialistiske position i sin ontologi om subjektet.
En grundlæggende pointe var her, at Žižek ikke
bruger sine eksempler (især taget fra film, litteratur og populær mediekultur) til at fremvise
en abstrakt pointe, men til at bringe ideen ”ud
af balance”, dvs. at overraske den teoretiske
pointe ved, med et friskt valgt eksempel, så
at sige at fange den på sit eget forkerte ben.
Med et lidt mere psykoanalytisk sprog blev det
beskrevet som ”making the example say, what
it does not know.” Pointen er grundlæggende
den interessante, at eksemplet ikke tjener

som et passivt medium til formidling, men
som et aktivt værktøj der indvirker på selve
teorien. En sammenligning med Wittgenstein blev vist nok foretaget i den forbindelse.
I spørgerunden bagefter meldte både Boiesen
og Ugilt sig kraftigt ind i debatten med spørgsmål
om hhv. ’australsk materialisme’ og en indviklet
sag involverende spinoza og tysk idealisme.
Klokken ti stoppede ordstyreren dog diskussionen brat: Der skulle være mulighed for alle
til at nå over på den nærmeste pub, inden de
lukkede. Jeg selv var desværre halvsyg den aften og gik hjem på værelset. Men her følger fra
andre kilder, hvad der videre skete den aften:
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tørvetrillerd ved navn Espen Søbye og sidst
Pub-reportage v/ Steen Thykjær
Nu skal de ærede læsere ikke tro at alt hvad men ikke mindst den østrigske superchamp
der foregår i Oxford er af videnskabelig karak- og kvindebedårer Robert Pfaller – uden tvivl
ter. De gamle brygheste skal også vandes og en vigtigper. Hertil kan tilføjes at han mente
fodres, i dette specielle tilfælde skete det på at løsningen på undertegnedes problemer
en lille beværtning kaldet ”The half Moon”. Et med hensyn til specialet er Roland Barthes (
lille dejligt sted der på trods af Simon Glynns et godt råd jeg ikke rigtigt ved hvad jeg skal
analyse af de irske pub’erc, nok rent faktisk var bruge til, men når det kommer fra en vigtigen traditionel irsk pub. Stedets indretning vil per, kan man vel ikke sidde det overhørigt).
nok komme ind under kategorien kitsch i di- Det er væsentligt at få indføjet at filosofien
verse boligprogrammer med dens gamle pan- ikke var lagt helt på hylden i denne trods alt
eler, bedstemortapet og irske fødselsdagsflag i hyggelige stund. Det lykkedes at få tilbagevist
loftet. Stedet havde også sit eget band, selvom teorien om flere mulige og umulige verdener.
man ikke kunne tale om at der var livemusik, Det bærende argument: ”Jeg vil ik’,” vil stå som
som man forstår det fra de irske og engelske et hårdt slag for alle der advokerer for Teorier
pub’er herhjemme. Bandet bestod af en broget der omfatter flere verdner. Det skal heller ikke
flok mænd, kvinder og børn, i en bred vifte af udelukkes at musikanterne kom med flere
forskellige gøglerkostumer og flere af mæn- lommefilosofiske indslag i løbet af aftenen,
dene havde anlagt sig et mægtigt julemand/ det foreligger der ikke nogen beretning om.
Karl Marx -skæg. Muligvis havde de en eller Som bekendt stopper festen ikke før the fat
anden forbindelse til Irland, det kan man ikke lady sings. Og det gjorde hun så, med en flok
helt vide. Det finurlige ved hele arrangementet til lejligheden importerede walisiske minearbee
var, at de ikke rigtigt så ud til at spille for an- jdere på kor. Et så rørende øjeblik at den altid
dre end sig selv og havde umådeligt vanskeligt pludrende og kaglende Jon måtte formanes
ved at forstå, at resten af klientellet skulle fylde til at tie stille.. Quiet! Somebody is singing.
så meget, hvilket gjorte det en lille smule svært Med denne smukke afslutning begav de fire
at komme op i baren resterende medlemmer af DSLI sig hjem,
og bestille. Dette fak- Kasper havde jo forladt gruppen tidligere på
tum blev ikke lettet af, aftenen. Hjemturen gik via en lokal food-venat DSLI med følge kom dor, og her må man sige aftenens største overen lille smule skævt raskelse lå. Efter flere sæsoner med Jamie
ind på den gamle grå Oliver, Nigella Lawson og Stein i fjernsynet
bartender, som resultat skulle man tro man havde set det meste fra
heraf fik Kasper senere det engelske køkken, men trods flere tusind
lidt af et ølbestilling- timers tv-køkken-propaganda har den engelstraume, da han resten ske top-cuisine været skjult for den danske
af weekenden var mål befolkning. Den findes i ydmyge omgivelser
for adskillige sarkas- på Oxfords gader om natten; navnet er spetiske bemærkninger fra cial chips: Et sandt orgie af velduft og velsmag og helt på linie med en anden hofret,
den gamle grå.
Det vil være på sin plads nu at introducere nemlig fish’n’chips. Efter endt indtagelse af
følget, som bestod af den verdensberømte dette festmåltid, vraltede vi alle glade hjem
norske forfatter Kjartan Fløgstad, en norsk og gav Kasper en olfert, godnat fra Oxford.
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Den politiske vinkel
Lørdag var vi oppe i nogenlunde tid (9.30)f.
Vi skulle se den unge argentiner Sebastian
Carassai forelæse om den politiske krise i Argentina december 2001. Undervejs til Hildas
College løb vi dog ind i mindre problemer: som
Steen allerede har antydet dannede Oxford i
denne weekend rammerne for en gøglerfestival, hvilket vil sige at fjerklædte dansere, akrobater, jonglører og linedansende violinspillere blokerede alle vigtige trafik-knudepunkter.
Således indfandt vi os lige knap til tiden, og
flere af os med upassende svedige armhuler.
(Heldigvis gjaldt dette jo som nævnt også for
hovedtaleren selv). Carrassai lod sig dog ikke
slå ud af sin rytme og knoklede tålmodigt derudad på sit gebrokne engelsk i mindst fem
kvarter. Oplægget var uddrag af et phd-projekt, hvori Carrassai forsøgte at beskrive det
argentinske regeringsskifte som en ’revolution
uden multitude’ forstået i Hardt-Negri’sk terminologi. De argentinske omvæltninger blev
startet af middelklassen, og var som sådan
et slags oprør fra midten, men ifølge Carassai uden en fælles følelse af samhørighed.
Det var det nye. Hvorvidt Carassai lykkedes
med sit projekt står dog uklart for mig.
Sarah Kay
Det efterfølgende foredrag var uden tvivl
et af konferencens bedste og vel også det
mest Žižek-eksegetiske. Foredragsholderen
var professor i fransk litteratur på Princeton
Sarah Kay. Hun er oprindeligt specialist i middelalderlitteratur men har desuden skrevet en
indføringsbog i Žižeks filosofi, og selvom hun
indledte sit oplæg med at proklamere ”I am not
a philosopher”, blev det hurtigt meget indviklet
og meget interessant. Hendes projekt var at
forsøge at definere Žižeks begreb om the Act
(med stort A). Det er en handling, som først og
fremmest stammer fra Lacan’s psykoanalytiske
teori, og som betegner det tidspunkt, hvor en

psykoanalyse-patient udfører en handling der
rekonfigurerer vedkommendes selvforståelse
og
livsverden i en
håndevending. Žižek
mener at
en lignende
handling
kan udføres
på et politisk plan.
Og hvem
har ikke lyst
til at prøve
kræfter
med det?
Som eksempel på den Lacanianske Act nævnes ofte
Antigone fra den græske tragedie af Sofokles.
Formen af Antigones handling er således: (1)
Hun nægter at give afkald på retten til at begrave sin bror. (2) For dette er hun villig til at
give afkald på alt andet. (3) Og følgelig giver
hun også i sidste ende afkald på muligheden
for at begrave sin bror – da hun dømmes til
døden... Så kan eventuelle interesserede jo
selv forsøge sig derhjemme i værkstedet.
Bekendelsen
Efter en længere pause var turen kommet til
Thomas Wall fra Taipei Univerity of Technology i Singapore. Det var et noget specielt
oplæg, nærmest struktureret som et svar
på spørgsmålet: ”hvordan føles det at læse
Žižek?” Jeg må indrømme, at jeg ikke så godt
husker indholdet af dette oplæg, udover at
Wall i diskussionen først misforstod Žižeks
kommentar (Žižek svarede at han var ”deeply
affected” af oplægget, mens den stakkels Wall
hørte galt og i de næste par minutter troede, at
Žižek havde været ”deeply offended”!) Dette
afstedkom en lidt spøjs diskussion, og der var
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da heller ikke mange kritiske kommentarer til
selve oplægget. Wall fik dog undervejs sagt, at
hans yndlingsfilosoffer-at-læse var henholdsvis Wittgenstein og Augustin - hvilket i sig selv
var nok til at få undertegnede frem i sædet.
... jeg fuldendte kort efter denne bevægelse ved
at rejse mig, gå ned i Hall’en og bestille en flaske
rødvin sammen med resten af DSLI. En halv time
senere skulle den store gallamiddag afholdes,
et arrangement vi vist alle havde set frem til.
Engelsk Madkultur
Men gallamiddagen var en skuffelse. Den
middag vi hver havde givet 35£ for, viste sig
nemlig at bestå af (1) en skål kold ærtesuppe,
(2) et stykke kogt kylling med brun sovs, kogte
broccoli og søbekartofler i et fad, og (3) en kop
kaffe med en lille kage til. Til gengæld levede
serveringen fuldt op til forventningen om britisk
pomp and circumstance med masser af ”Can I
help you Sir?” og høflige holden servietter for
én, og trækken stole ud for én, når man skulle
ud på toilettet, osv. Alt i alt levede det dog ikke
op til så meget som svedremmen på en kokkehue, så hvis du kommer til imperiets højborg:
så brug hellere dine pund på fish’n’chipsg.
Hovedattraktionen
Hvad den gastronomiske hovedret ikke formåede, levede den filosofiske hovedret dog
fuldt ud op til! Efter aftensmaden skulle Žižek
holde sit foredrag, og det endda om den helt
grundlæggende komponent i hans filosofiske
forfatterskab, nemlig Lacans læsning af Hegel.
At konstruere et referat af mine knap ni siders noter vil (desværre) føre for vidt her, så jeg
vil nøjes med et kort resummé. Omkring den
præsentationsmæssige side af sagen skal det
siges, at manden læsper som få, taler som et
vandfald, og konstant lider af små tics-lignende tvangshandlinger såsom at tørre sin næse
og hive i sin (nu endnu mere) svedige trøje.
Indholdet var bredt, og måske også lidt for bredt.

Vi bevægede os fra start af ind i Lacans psykoanalyse med eksempler fra Korstogene, over
antropologer som Mauss og Levi-Strauss over
Kant og Stephen King, til Hegel der til forskel
fra Kant formår at forklare, hvorfor subjektet
grundlæggende konstituerer sig selv ud af en
underliggende galskab (noget der forekommer
særligt overbevisende, når man samtidig sidder og kigger på Slavoj Žižek), ligesom Hegel
opfinder ”The true materialism: reality is not fully ontologically constituted,” hvilket Hegel efter
sigende opdager ved at ”radikalisere Kant.”
I den efterfølgende diskussionsrunde meldte
både Henrik og Rasmus ind med forskellige
spørsgmål. Jeg selv holdt dog pænt min mund,
og var også så småt begyndt at tænke på ”The
Half Moon.” At det samme gjaldt for ordstyreren lagde han ikke det mindste skjul på, men
Žižek nåede dog inden tiden rindede ud både
at stille sig selv et spørgsmål – og svare langt
og uddybende – samt bemærke om sin ordstyrer, at han havde et ”very objectivistic, linear,
racist, fallogocentric conception of time.” Ordstrømmen fik dog heldigvis en ende til sidst,
og snart bevægede vi os alle glade over mod
de kolde haner med det brus-løse øl. Natten
blev herefter lang og våd, og minearbejderne
sang vistnok som altid. Pludselig var det blevet
sent og to lejre gjorde mig med sine forskellige
tillokkelser til et mere end almindeligt splittet
subjekt: et par unge skotske fyre fablede
henført om en hemmelig 25års whisky gemt
på et værelse.. men resten af Århus-gruppen
snakkede i næsten lige så rosende vendinger
om special chips og en varm seng. Så jeg valgte det sidste, formentlig til mit eget bedste.
Sidste Omgang (nr. 1 & 2)
Søndag var konferencens sidste dag, og dette
gjorde på en eller anden måde lidt ved stemningen hos os alle. Žižek var på det tidspunkt
taget videre til Chicago, mens vi andre med
lette tømmermænd kæmpede os hen i St.
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Hilda’s til kaffebordet og kiksene og gjorde
os klar til at få de sidste to foredrag med.
Det første oplæg var heldigvis ikke så krævende: Taleren var Jorge Sacido-Romero fra
universitetet i Santiago de Compostela og bestod hovedsageligt i en litteraturteoretisk anvendelse af Žižeks teori på en novelle af Virginia Woolf. Novellen handlede om en kvinde
og om en sort plet på en væg. Jeg kendte ikke
historien men tror nok, at jeg fik fat i den overordnede pointe. Undervejs i forløbet faldt jeg
lidt hen - hvilket dog senere viste sig at være
heldigt, da det næste hold filosoffer efterfølgende gik på banen og leverede det vel nok
mest ambitiøse foredrag på hele konferencen.
Holdet bestod af Lorenzo Chiesa (fra Brunei
University og Jan Van Eyck Academie) og Alberto Toscano (Goldsmiths College), og de to
lod til at være uhyggeligt velbelæste i både
Žižeks, Lacan’s og Badiou’s forfatterskaber.
Titlen var ”Agape and the anonymous Religion of Atheism” og handlede om en etiskpolitisk gennemlæsning af Žižeks værk fra
begrebet om ateisme over den kristne etik
og til den dialektiske hybrid: kristen ateisme.
Diskussionsrunden bar måske præg af at
det var sidste oplæg på konferencen; i hvert
fald blev det en lidt rodet affære, hvor en fyr
der tidligere havde præsenteret sig selv som
”Franz Kafka”, nu benyttede sig af chancen
til at blære sig på hebraisk, mens en ukendt
slovensk lacanianer fra sin stol bagest i lokalet
fablede løs om Mr. Bean’s fødsel, (om hvordan
han i starten af sine serier altid fødes ud af
Guds røvhul og lander i en lille plet af lys... man
skulle vist have været der, som det hedder).
Da foredraget var slut måtte Jon og Rasmus
skynde sig afsted for at nå en bus, og vi nåede
kun lige at få sagt farvel. Steen, Henrik og jeg
havde dog god tid og blev derfor hængende lidt
endnu. Vi blev ved den lejlighed af arrangørerne inviteret til at spise gratis med ved deres
frokostbuffet, men belært af tidligere skuffelser

sagde vi pænt nej tak. Afvisningen må formentlig have undret den gode hr. Lorenzo
Chiesa noget, da Henrik kort forinden havde
overbevist ham om, at vi blot var ”poor Danish peasants” - blot i Oxford for at høre nyt om
den ulmende europæiske arbejderrevolution..
Resten af turen er sightseeing herfra: Steen
og jeg mødtes mandag med et hold fra institut
for idehistorie og var ude og se Trinity College,
hvor selveste John Locke i sin tid underviste.
Ellers spiste vi blåbærmuffins på Starbucks,
drak den sidste dovne øl på pubben og tog
trætte hjem mandag eftermiddag. Sidste
uventede oplevelse: jeg blev stoppet i tolden
og udspurgt længe, fordi et røntgen-computerapparat angiveligt havde fundet ”explosives”
i min mobiltelefon. Henrik forsøgte ellers at
forklare manden at vi var (ikke ”poor Danish
peasants” men) ”poor Danish philosophers”,
men computeren var tilsyneladende ligeglad.
Alt i alt var det dog en fantastisk begivenhedsrig
og inspirerende tur, noget som jeg på det varmeste kan anbefale, og noget som jeg under enhver studerende på filosofi at komme til at opleve.

Noter
a
Det man læser, når man ikke gider læse lektier,
men heller ikke tør pjække helt.
b
Prøv evt. at sige det højt for dig selv.
c
Simon Glynn hævder at de irske pubs, som
dukker op over alt i verden - også Dublin - ikke har sine
rødder i den irske pubkultur men i driftige irsk-amerikanske forretningsmænds hjerner. Dvs. et simulacrum af en
svunden tid, der aldrig har eksisteret.
d
Tørvetrilleren er en position mellem en skidespræller og en vigtigper, på samme niveau som ogginokken jf. DSLIs klasseteori. For yderligere information
kontakt DSLI’s talsmand.
e
Det var i hvert fald ikke universitetsprofessorer
som man kunne vente sig i en by som Oxford.
f
Angående nattens forløb vil jeg lige indskyde
(1) at nej: jeg fik ikke en olfert af Steen, og (2) jeg fik
skam ret i mit på forhånd indgåede væddemål om hvem af
følget der snorker højst. Uden at nævne noget navn, kan
jeg afsløre at det er ham som ankom sidst.
g
Eller endnu bedre: Special Chips!

41

Not a Victim for the Usual Boring
Effect of Democracy
- an interview with Alenka Zupancic

by Jon Rostgaard Boiesen and Kasper
Porsgaard
In the beginning of May the Slovenian philosopher Alenka Zupančič visited the Department. Zupančič is one of the leading members of the so-called “Slovenian” or “Ljubljana
School”, whose other members include Slavoj
Žižek and Mladen Dolar – by Žižek referred
to as “the Party Trojka”. The main point of
the Ljubljana School is to combine Lacanian psychoanalysis and German Idealism.
Zupančič has published two books in
English: Ethics of the Real: Kant and Lacan from
2000, and The Shortest Shadow: Nietzsche’s
Philosophy of the Two from 2003. Ethics of the

Real, which was originally Zupančič’s doctoral
thesis, has also appeared in two German versions as Etik der Realen. Kant, Lacan from
1995 and Das Reale. Einer Illusion from 2001.
During her stay in Århus, she was part of the
seminar “Society on the Couch”, which also included talks by Kirsten Hyldgaard, Lilian Munk
Rösing, and our very own Henrik Jøker Bjerre,
and she gave a talk on comedy, which is what
she is working on now, under the title “Something mechanical incrusted upon the living”,
which is a quote of the French Philosopher
Henri Bergson’s definition of comedy. And she
also took the time for an interview with DOXA.
We started by asking her the classical question about how she came into philosophy:
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“I came across Žižek’s, Dolar’s and
Lacan’s work already in high school, and really got into it. I found out that Dolar and
Žižek were at philosophy, so I had to study
philosophy. Mladen Dolar was an excellent
teacher – you could sense that he had really prepared a new lecture for each time,
and not just used old stuff. Each of his lectures was an event in itself. Unfortunately,
Slavoj only taught one semester, but he was
the supervisor of my Slovene ph.d.-thesis.”
“The 1980s was really an interesting
period in Slovenia, with a very exiting and interesting milieu, with people from all sorts of
disciplines working together and across. The
Communist Party was at that time loosing its
grip, and sort of panicked. There were a lot of
ideas in the air, and you had the feeling that
what you made or said really had a direct and
significant impact. Hundreds of people would
come to a philosophical lecture. At the same
time, people were not so much under the
pressure of economical thinking as they are
today. It was a kind of state of grace betweentwo-regimes, and these alliances quickly
disintegrated after Slovenia’s independence
in 1991, where they became victims to the
usual boring impact of capitalo-democracy.”
“Shortly after the independence I
went to Paris to study. There were no scholarships for philosophy, so I first took a master in film theory, which I had also worked a
bit on beforehand. And then I got the ph.d.
in philosophy with Badiou as supervisor.”
“My philosophical and political relationship to Badiou is double: On the one hand
there are great concurrences both philosophically and politically, especially on not seeing
democracy as the ultimate horizon of human
society. But there are also some important differences, especially on how we look on Lacan.
For instance, Badiou rejects one of the central
notions of Lacanian theory, the dead-drive; he

sees it, to put it simply, as a purely nihilistic
concept. Which, I belive, is not the case at all.”
Badiou is in some circles somewhat controversial today, because he still considers the
Chinese Cultural Revolution to be one of the major Events of the 20th century – where it should
be remembered that “Event” for Badiou denotes
something positive. What do you think of that?
“I think it should be understood against
the French background, with the New Philosophers (very anti-communist grouping of
philosophers that emerged in the late 1970s,
the most famous of which are Luc Ferry, André
Glucksmann, Alain Finkielkraut and Bernard
Henri-Lévy, ed.) and so on. It should be understood against the general revisionism and
the trend of ‘regretting one’s intellectual sins’
in newspapers and so on. Badiou refused to
go into this kind of auto-criticism of his past
convictions, and preferred to insist that there
was something still worth holding onto in these
events, that something did happen there. In
this sense, his referring to the Cultural Revolution is a declaration that has the status of what
Badiou himself otherwise describes in terms of
‘declaration as a form of fidelity to the event’”.
How has it affected you that you and
your colleagues work has become internationally famous?
“Well, it hasn’t affected me that much.
It’s different for Slavoj – he’s a star! I first heard
that there was something called “The Ljubljana
School” in USA! But it is of course rewarding
that there are people reading your work with
so much attention – and very gratifying on a
personal level. But it hasn’t led to any institutional changes in Slovenia – although it has
had some impact. ‘The Ljubljana Lacanian
School’ is nothing but a small group of people, employed in different institutions, working along similar theoretical lines and with a
kind of a ‘Party conscious’. Even though we
don’t exist institutionally, Lacanian theory has
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lately become rather chic, which makes it
seem that we have some kind of power. But
this power is strictly that of influence; and if
there is an occasional rebellion against ‘the
School’, it is a rebellion against this influence.”
How is your impression of the reception
of Ljubljana School in other parts of the philosophical community? How about, for instance,
the new American school of Hegel-interpretation, with people like Robert Pippin (interviewed in DOXA no. 31, ed.) and Terry Pinkard?
“It is my impression that they are interested in what we are doing. Slavoj has just
spent a month lecturing in Chicago. A couple
of years ago, when I was there with Mladen
and Slavoj for a conference on Lacan, the
atmosphere was very nice and very productive. Pippin was there, and Eric Santner,
and we were told that both of them, together with some others, had an informal study
group that met regularly to read Lacan.”
How about Germany?
“There is a growing interest, despite
some resistance from the ‘old school’ of philosophers, who immediately identified Lacanian
theory with cultural studies in general and refused to believe
that it could
have anything
‘serious’ to say
about, for example, German
idealism. But
this is changing
know. Slavoj
is also very
sought after as
(mostly political) commentator for the major German newspapers.”
And
France?
“Similarly: after many years during which
the ‘Slovene school’, with Slavoj in the front

line, has been present on a much bigger scale
in the States than in Europe, it now seems to
be growing in popularity also in France.”
“And by the way, there also seems
to be a strong ‘Asian reception’ of our work,
books translated in Japanese, Korean….”
What are you working on now?
“My current project is on comedy and
its philosophical implications, starting out from
Hegel, who was one of the rare philosophers
that thought very highly of comedy, taking it seriously in its own right, and not just as a form inferior to tragedy. But it is a difficult topic to work
with – it’s difficult to get around the clichés, and
to break through the level of mere descriptions
of what is comical to a more conceptual level.”
“Psychoanalysis can also have something relevant to say on the functioning of
comedy. The way I see it, it is important to
understand that comedy is not a disavowal of
the Real, as it is often held to be, because,
to put it simply, it makes us laugh instead of
cry. Comedy has its own way of constructing
the real as an inner gap of appearances. Comedy is not about unmasking, about laying bare
the Real behind the mask. For example, the
comic effect comes when, behind the veil of
appearances, you get again the same thing as
on the level of appearances. Like in the Marxbrothers joke: ‘He looks like an idiot, he acts
like an idiot, but don’t be fooled – he really is
an idiot!’ This double play is what I call ‘constructing the Real’ as different from exposing
it. There is much more to comedy than a variation on the statement ‘The emperor is naked’.”
“I have written a book in Slovene on
comedy, which I’m rewriting in English right
now. I will probably appear in autumn 2007.”
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Orientering fra instituttets nye
praktik- og erhvervsvejleder
af Carsten Sestoft
Eksistensen af en kombineret praktikkoordinator og erhvervsvejleder i de hellige tænkningens haller kan sikkert få en og anden til at
blegne. Skal filosofien nu profaneres yderligere med erhvervsretning på selve studiet?!
Skal vi tvinges ud af tankens irgange, forlade
selve muligheden for kritisk tænkning og tvangsudskrives til praktik og erhvervsliv? Nej, ikke
nødvendigvis. Men en smule bevidstgørelse
ville måske ikke være af vejen. Man læser
tit om arbejdsløse kandidater, som klager
over, at deres studium ikke forberedte dem
på arbejdsmarkedet. Og man tør vædde på,
at de utvivlsomt var store åndsaristokrater,
mens de læste. Ikke for det, man kan have
stor sympati for åndsaristokratisme, men det
kræver, at man har noget at leve af – f.eks.
en omfangsrig arvet formue. Har du det?
Hvad skal man – i det virkelige liv?
Når livet på arbejdsmarkedet defineres som
”det virkelige liv”, skyldes det, at det er dér,
man får løn. Det skyldes med andre ord den
fremherskende
økonomisk-materialistiske
tænkning i dette samfund. Om man vil det
eller ej, er følgen, at det virkelige liv finder sted
uden for universitetet. Og fordi der er meget få
lønnede fuldtidsstillinger i den kulturelle sektor
(for slet ikke at tale om universitetet), men derimod mange flere i offentlige og private virksomheder, er de sidstnævnte klart mere virkelige…

studietiden kun en parentes. Men det er en
meget vigtig parentes, hvor den materielle
nødvendighed neutraliseres, og hvor man
kan og skal bruge ufatteligt lang tid (selv hvis
man følger normeringen!) på at læse ting, der
ikke er nyttebetonede og rettede mod bundlinier og udefra bestemte mål. Det er kort sagt
en luksus, man kan tillade sig. I nogen tid.
Arbejdsmarkedets
økonomisk-materielle
dominans kan man således forsøge at fortrænge, mens man studerer. Måske er netop
dét selve formålet med ens studium. Men
man kan også forsøge at se, om der dog
ikke var en måde at forbinde ens faglige interesser og ens arbejdsmarkedsmuligheder
– mens man studerer. Man forråder ikke
nødvendigvis tænkningen ved at bruge den
til at tænke noget – konkret. Som Dominique
Lecourt sagde om Georges Canguilhem:
”For Canguilhem kan man kun filosofere
om noget, men det kan lige så vel være om
stetoskopet, om måden at spænde heste
for i middelalderen eller om en passage
hos Flaubert som en side i Descartes’ Diskurs om metoden. For den filosofiske refleksion er, skriver han, ”ethvert fremmed stof
egnet”; filosofiens egen fordring består i at
”genåbne snarere end at lukke problemerne”.”

Praktik er en oplagt mulighed for at komme
udenfor og tænke om noget og genåbne nogle
problemer, som optager folk i dette virkelige
Set i et længere tidsperspektiv – som måske liv. Måske er det på sin plads at minde om, at
er svært at anlægge for en studerende – er videnstunge offentlige og private organisation45

er ikke er de mindst interessante steder at gøre
dét. Der er mange virksomheder, som arbejder
intensivt med at få kvaliteten af deres arbejde,
forholdene på arbejdspladsen og effektiviteten i
organisationen til at gå op i en højere enhed. Det
kunne man godt lære af på universitetet, uden
at der af den grund ville gå skår af fagligheden.
Mere erhvervsretning? Nej, større verdensvendthed!
Studerende ved IFI bør derfor være verdensvendte i nogle af deres eksamensopgaver for
at øve sig i at bruge deres faglighed i praksis.
Det lægger det kommende BA-kursus ”Filosofi
i praksis” (premiere foråret 2007) også op til.
At bruge den faglige kunnen på et virkelighedsudsnit er også en måde at forberede sig til
arbejdsmarkedet, og det skal den studerende
gøre både for sin egen, for fagets og for arbejdsmarkedets skyld. Det kunne også udvide repertoiret af stof, der kan gøres til genstand for idéhistorie og filosofisk refleksion.
Det drejer sig med Max Webers ord om at udfolde en ”denkende Ordnung der empirischen
Wirklichkeit”, en tænkende ordning af empirisk
virkelighed, og den må meget gerne være kritisk, både i kantiansk og mere almindelig politisk forstand. Forudsætningen for at skarpttænkende humanister har noget konstruktivt
at tilbyde arbejdsmarkedet er ikke at sælge
ud af fagligheden, men tværtimod at skærpe
den og rette den mod aktuel virkelighed: Studerende fra IFI skal kunne lave bedre – dvs.
mere kritiske – analyser af virkeligheden end
nogen andre. Vi har værktøjerne til det på instituttet, mange er allerede i gang, der skal bare
være mere af det. Også hos de studerende.

tradition, og en frit valgt beskæftigelse med
verden uden for faget. Der skal også være
plads til den intern fagudvikling; men verdensvendtheden kunne være IFIs adelsmærke.
Verdensvendtheden er også et middel til
at bevare fagligheden efter endt studium.
Hvis man allerede under studiet har lært at
forbinde tænkning og konkrete fænomener i verden, er det ulige lettere at fortsætte
med det på arbejdsmarkedet. Ser man derimod Åndens fænomenologi eller Tractatus
logico-philosophicus som principielt inkompatible med lønarbejde, er følgen, at man
som kandidat må opgive hele sin faglighed.
Hvis man altså vil have arbejde, selvfølgelig.
Praktik, konkret
At finde et praktiksted har hidtil været overladt
til hin enkelte. Det har man kunnet betragte
som en generalprøve på den jobsøgning, man
uvægerligt vil befinde sig i efter endt studium
– inklusive vanskeligheden ved at finde ud af,
hvad man kan og vil, og hvor det kunne realiseres, for ikke at tale om den uundgåelige
frustration ved eventuelle afslag. Hvis man
viger tilbage for det, viger man så ikke tilbage for at tage sin egen senere skæbne på
sig? Måske skulle flere tænke i sartrianske
valg i den sammenhæng… En praktikperiode kan jo også bruges til at afprøve, om
det virkelig er afskyeligt at sælge sin sjæl til
kapitalen – eller om undervisning er sagen.

Det er imidlertid instituttets plan at opbygge en
pulje af mulige praktiksteder, så det bliver lidt
lettere. Det kommer ikke til at ske fra den ene
dag til den anden, men der arbejdes på sagen.
Spørgsmål om praktik og erhvervsvejledning
Verdensvendtheden skal selvfølgelig ikke kan rettes til praktikkoordinator og erhvervsvære enerådende. Det væsentlige er at oper- vejleder Carsten Sestoft (idecs@hum.au.dk),
ere med to former for faglig autonomi: En tlf. 8942 2209, kontor 626 i bygning 1467).
intern idéudvikling i forlængelse af en faglig
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???
af Kasper Christensen
Hvis fodnoter1 er så2 vigtige3, hvorfor4 skriver5 man6 dem7 så ikke i selve teksten8?9

Noter

1
Med fodnoter mener jeg de noter som man kan kalde
”forklarende” eller ”uddybende”. Altså ikke referencer til værker
og personer.
2
Selvom der i konstruktionen af sætningen indgår
”hvis … så …” skal dette ikke forveksles med den materielle
implikation (->). Ordet ”hvis” indikerer her, at der er tale om et
spørgsmål – mens ”så” blot er et forsøg fra min side på at lægge
vægt på betydningen af ”vigtige”. Hvis dette stadig forvirrer dig,
så kan du i dit hoved omformulere sætningen til ”hvis fodnoter
er vigtige” og undgå det opståede problem. Undertegnede
undskylder herfor – men vil for god ordens skyld nævne, at han
anser enhver kritik der måtte forekomme, som en misforståelse
baseret på det ovenfor nævnte problem.
3
”Vigtige” kunne her være erstattet med ”nødvendige”.
Men i så fald ville jeg være nødt til, at begive mig ind på en
større analyse af betydningen af ordet ”nødvendig”. For endnu
engang at undgå misforståelser bedes læseren tolke ”vigtige”
som betydende: ”essentielle for at forstå den foreliggende tekst”.
4
Standard ord til brug i spørgende sætninger.
5
Dette gælder hvis man skriver i hånden – herunder;

skråskrift, alm. skrift, skrift med udelukkende store bogstaver
– og er uafhængig af eventuelle stavefejl. Bemærk at hvis du
benytter computer er samtlige skriftstørrelser og skrifttyper
indbefattet af ovenstående. Desuden gælder det alle sprog
– herunder bl.a; norsk, svensk, dansk, finsk, engelsk (også
med amerikanske stavemåder), grønlandsk, tysk, fransk,
flamsk, spansk, portugisisk, urdu, russisk, latin, italiensk, græsk,
albansk, rumænsk og tjekkisk.
6
Hermed menes forfatteren til en given tekst, som
indeholder fodnoter. Det kan bl.a. være; I. Kant, D. Hume, G.
Berkely, F. Bacon, G.W.F. Hegel, S. Kierkegaard, Bubber, B.S.
Christiansen eller Bertel Haarder. Principielt er det dog lige
meget hvem der er forfatter, blot teksten indeholder fodnoter.
7
Ordet ”dem” henviser her til ”fodnoter”.
8
Hermed menes brødteksten – altså den del af teksten, som indeholder fodnoter.
9
Det kan virke mærkeligt at min tekst bade begynder
og slutter med et spørgsmål. Det har imidlertid ikke været min
intention at forsøge at svare på dette spørgsmål, men blot
skitserer problemets omfang.
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He adored New York City
Af Simon Laumann Jørgensen

det ikke lykkedes mig at møde. Desværre
holdt Dworkin og Nagels kollokvium pause det
år, jeg var der. Joseph Raz var i England. Sådan vil mange sikkert opleve det, hvis de går
efter et bestemt navn når de tager til udlandet.
Nancy Fraser (som jeg havde skrevet til for at
komme til New York) havde kun et kollokvium
i foråret, og i efteråret var hun i Berlin! Det var
også først i Subwayen hjem jeg så notitsen
i The Village Voice om at lige netop nu talte
Peter Singer på et privat institut for etik. Det
er nok også noget specielt ved New York, der
er flere universiteter og en mængde kulturelle
institutioner at holde rede på, hvis man i det
mindste ønsker at vide, hvad man går glip af
lige nu.

“He adored New York City. He idolized it all out
of proportion.” Det er fristende at genfortælle
Woody Allen’s Manhattan (1979) - en mands
personlige kærlighedserklæring til en by. Altså
genfortælle den som min egen. Det er svært at
komme udenom, men DOXAs læsere er selvfølgelig mere interesseret i to andre fortællinger:
På den ene side historien om New York som filosofisk metropol. Ikke sådan metaforisk, men
ganske konkret. Et sted med institutionaliseret
filosofi, en ramme for at filosofere. Og på den
anden side en historie alle de som ikke lige
skal til New York kan blive klogere af. Det handler om de almindelige elementer i et studieophold, og så måske et par råd til de som skulle
på studieophold i forbindelse med et påtænkt De mange tilbud gør selvfølgelig også, at man
nok skal finde noget spændende. Simon CritchPh.d.-forløb.
ley afholdt en foredragsrække ”Ethics my way”,
hvor han bla en aften kom ind på Løgstrup - og
”den rigtig gode introduktion af Hans Fink.”
Det var Critchley som senere præsenterede
det nye håb fra Frankfurterskolen, kantianeren
Rainer Forst - som stod med sit manuskript og
skulle til at holde et officielt foredrag - som en
fremragende fodboldspiller! (I Frankfurt spiller
kantianerne mod hegelianerne i fodbold har
jeg hørt). Der var tydeligvis god kontakt mellem
New York og Frankfurt. Critchley som er nyansat på New School holdt sin foredragsrække
New York er skuffelsernes by (Lyder det ikke på New York universitet. Jeg var også et smut
flot?). Hvert sekund går du glip af så uendeligt forbi City University of New York. Der var også
meget. Og hvis vi bare holder os til filosofien: et spændende Wartofsky- mindeforedrag af
Kurser, kollokvier, foredrag. Der er også fi- Linda Alcoff. Ligeledes var der en mængde
losoffer, jeg gerne ville have mødt, men som spændende ting ved The Cooper Union for the
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Advancement of Science and Art ikke mindst
i forbindelse med valgkampen. Bl.a hørte jeg
en oplæsning af forfatningen (af hvem andre
end buddhisten Richard Gere – ja altså, der
var andre, men Kathlene Turner måtte sige at
hun stadig var Kathlene Turner for at vi kunne
se det). Oplæsningen blev konstant afbrudt af
ivrige klapsalver, når vi vidste hvem der burde
lytte netop nu.
Nå, ok Richard Gere er måske ikke filosof,
men så lad mig nævne et par kurser jeg fulgte
hos rigtige filosoffer: European Social Philosophy, Recognition in Political and Moral Theory
(Frederick Neuhouser på Columbia), American Pragmatism: Dewey and Mead (Richard
J. Bernstein), Kant’s Ethics (Agnes Heller), &
Negative and Positive Liberty (S. Amadae).
Jeg gik selvfølgelig efter en bestemt type kurser og undervisere, og jeg fik hvad jeg kom efter
- og lidt til. Det generelle jeg kan sige er, at på
New School brændte underviserne virkeligt for
filosofien og for filosofien i samfundet. Miljøet
var meget levende med konstante foredrag
og et stort engagement. På Columbia fik jeg
snerten af hvad et eliteuniversitet vil sige og
mødte meget dygtige studerende, og en blændende underviser.
Læses skulle der også! Megen tid brugte jeg
i en stor rød bygning, BOBST biblioteket, bibliotek for New York universitet som var åbent
for studerende som jeg fra Graduate skolen,
New School for Social Research. Jeg supplerede med New Schools spartanske læsesale
og Columbia universitets prætentiøse bibliotek
og læsesale. Nå ja, Starbuck brugte jeg også
engang jeg kom for tidligt til New York Public
Library – også et fint læsehjørne. Er det ikke
relevant for DOXAs læsere? Det hører vel til
det filosofiske miljø, om man har lyst til at være
på læsesalen.

Men hvad med diskussioner uden for seminarlokalerne? Problemet er oplagt: Selvom jeg
de fleste dage sad på 6. sal med udsigt over
Washington Square Park (afbrudt af besøg til
kaffeboden eller sushi-delien), så fik jeg ikke
rigtig nogen dybere kontakt til medstuderende
af den rigtige New Yorker slags – måske havde
de andre det på samme måde? Både i foråret
og i efteråret fik jeg dog opbygget et netværk.
Disse ting må i det mindste have relevans for
alle der tager til udlandet: Det lykkedes mig at
få god kontakt med andre udenlandske studerende. Ud over sammen at følge et ugentligt
kollokvium arrangeret af Nancy Fraser med indbudte oplægsholdere (ofte tyske), et kollokvium som i øvrigt altid fortsatte på en nærliggende bar sammen, mødtes vi ”visiting scholars”
ugentligt og præsenterede og diskuterede på
skift vores projekter. Det var noget af det mest
frugtbare under mit ophold. I efteråret kom der
nye til og vi fandt også sammen og diskuterede
ugentligt.

Er man i New York for at læse filosofi så trænger
byen sig naturligvis på, ligesom skoven sikkert trænger sig på hvis man filosoferer i en
skov. Er man optaget af filosofiske antropologi, teorier om følelserne, eller sprogfilosofi
er New York også et spændende sted at gøre
sine egne iagttagelser: En kvinde råber spruttende af arrigskab ind i mobiltelefonen mens
hun går forbi: ”ME?!!! You are the one doing
those anger management courses!” Filosofien
bliver levende!
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Der er noget intellektuelt over mange af New
Yorkerne. De læser Ulysses i subwayen. Det
kan man nu også lige så godt. Med så mange
forskellige typer man skal observere - uden
at observere dem synligt - så er det alligevel svært at få mening ud af noget som helst.
Så hvorfor ikke Ulysses? Eller den ugentlige
gratis avis The Onion. Selvom det er rent gak,
er det for det meste med vid. Det var her jeg

læste at ”New Nietzschean diet makes you
eat whatever you fear most:” “NEW YORK While dieters are accustomed to exercises of
will, a new English translation of Germany’s
most popular diet book takes the concept to a
new philosophical level. The Nietzschean diet,
which commands its adherents to eat superhuman amounts of whatever they most fear,
is developing a strong following in America.
Fat Is Dead, proclaims the ambitious title of
the dense, aphoristic nutrition plan, which was
written by Friedrich Nietzsche in the late 1880s
and unearthed three years ago. After reaching
bestseller lists in Europe, the book was translated into English by R.J. Hollingdale and pub-

lished by Avon last month. ”One must strive to
eat dangerously as one comes into the Will to
Power Oneself Thin,” Nietzsche wrote. ”What
do you fear? By this are you truly Fattened.
You must embrace your Fears, as well as your
Fat, and learn to Laugh as you consume them,
along with Generous Portions of Simple Salad. Remember, as you stare into the lettuce,
the lettuce stares also into you.” (se resten af
opskriften på http://www.theonion.com/content/node/39313/print/). Læs mere på www.
theonion.com. I deres arkiv finder du også et
interview med Jesus i forbindelse med Mel
Gibsons Jesusfilm: “Christ Demands Creative
Control over Next Movie.” Igen selvfølgelig en
gennemresearchet artikel.
Det er svært at rapportere fra et studieophold,
for selvfølgelig har vi alle meget forskellige faglige interesser, men der er vel nogle faktorer
som for de fleste skal være i orden for at det
bliver vellykket: et inspirerende miljø (studerende og undervisere), gode biblioteker og
læsesale. Hvor du sikkert kan få et lånekort
og en plads på biblioteket og sidde med til undervisningen, så er den afgørende faktor om
der ikke blot er et miljø, men et miljø, hvor du
også kan blive lukket ind. Her har jeg selv oplevet i Tübingen og New York at det i høj grad
var de andre udvekslingsstuderende, som det
var lettest at komme ind på livet af: de havde
det samme behov for at tale med nogen! Det
viste sig ikke at være så dumt, for alle på New
School delte nogle grundinteresser og grundforestillinger, som gjorde den videre diskussion
interessant og frugtbar. De var også kommet
til New York for at diskutere socialfilosofi. Og
vi havde sikkert ikke mødt hinanden, hvis jeg
taget til Berlin. At dem jeg kom bedst ud af det
med, og som var optaget af de samme emner
som jeg, bor i Berlin gør jo, at det ikke var så
dumt at det var dem jeg kunne og har lyst til at
holde kontakt med bagefter.
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New School har som nævnt god kontakt til
Frankfurterskolen og Europa i det hele taget (for nu at bruge de gamle floskler er New
School en oase for kontinental filosofi i et ellers
analytisk præget miljø i New York). Hvert forår
mødes en gruppe i Prag og diskuterer socialfilosofi i kritisk teoritraditionen. Invitationen til
at deltage fik jeg fra Hartmut Rosa (som var
på New School i foråret og som jeg blev opmærksom på fordi han har skrevet en kæmpe
bog om Charles Taylor, som interesserer mig).
Jeg var med på konferencen sidste forår og
genså underviserne fra New School og Frederick Neuhouser fra Columbia, præsenterede
mit eget projekt, ligesom jeg mødte en masse
spændende studerende fra Berlin og Frankfurt.

Igen bliver historien hurtigt privat: min historie
om Manhattan. Men det mere generelt interessante er måske at som Ph.d.-studerende har
jeg været på en konstant søgen efter miljøer,
hvor der var interesse for de ting, jeg interesserer mig for. Ph.d.-studiet kan være enormt
ensomt, fordi meget få mennesker ønsker
at høre nærmere om det man bruger sin tid
på. Det er efterhånden kun min datter, som
hverken kan gå eller kravle, som i min omgangskreds ikke løber skrigende bort hvis jeg
nævner ordet anerkendelse. Hun skriger heller
ikke altid, men smiler underfundigt, og jeg tror
hun forstår. Opholdet i New York har givet mig
fornemmelsen af også at være del af et internationalt netværk af filosoffer, som ønsker at
høre nærmere.
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”Continental Philosophy has no Genuine Curiosity!”

- an interview with Kevin Mulligan
by Jon Rostgaard Boiesen and Jacob Lautrup strongly that he is not a “Continental” philosoKristensen
pher.
In early May Kevin Mulligan visited the department as part of the activities of the research
network on “Emotions, Knowledge and Culture”. During his stay he gave two talks, one
called “Emotions – the Top of an Iceberg” at a
mini-conference where also the department’s
own Anne Marie Pahuus and Morten Dige
gave talks, and the second called “How Not to
Naturalise Value”.

“I got interested in philosophy by reading Russell on Christianity at the age of 13. It persuaded me to become a philosopher and an
atheist. It wasn’t until a few years later that I
discovered that Russell’s arguments were not
as good as I thought, but by then it was too
late. Although the arguments don’t hold, I still
am both.”
“I was an undergraduate at Cambridge, Trinity
College, where I read the classic old-fashioned
analytic philosophy like G.E. Moore, and studied things like the nature of implication and the
naturalistic fallacy. When I started out doing
philosophy I found my teaching in Cambridge
to be old fashioned, narrow, analytic philosophy. Today I’ve realised that this is the right
way to do philosophy! I went to Germany, and
did my MA in Tübingen, to study continental
philosophy – but found out it was worse!
And now curiously you have ended up on the
continent in Geneva.

Mulligan is British and Irish and was educated
in Cambridge, Tübingen and Manchester, and
has been working at universities in Hamburg,
Constance, Graz and since 1986 in Geneva.
Mulligan has also been a guest lecturer at several universities. But although he is working on
the European continent, he emphasises very

Yes, but that is really mostly a matter of coincidence. Besides, there is an important distinction to be made between what I would call
Continental philosophy with a capital C, and
philosophy on the European continent. Now, I
don’t believe that continental philosophers always do the kind of rubbish that is Continental
philosophy.
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Can you elaborate on why you find Continental “First of all, I don’t think that it is. If you look at
philosophy to be rubbish?
philosophy departments in Europe, most of the
people working there are historians. I dispute
“Well, I simply don’t believe that Continental your empirical claim! There are only very few
philosophers have any genuine curiosity about Continental philosophers who then manage
how things really are. I mean if there were, then somehow to get a very large audience.”
Continental philosophy would contain things
like arguments. As you know Continental phi- “But analytical philosophy has been interestlosophy as we conceive of it today more or ed in history – Føllesdal’s work on Husserl is
less began with Heidegger and subsequently much better than that being done elsewhere.
people like Sartre and Lacan. In the early phe- And Bennett’s book on Spinoza is good ananomenology there was some great theoretical lytic philosophy. But genuine philosophy has to
philosophy, but it got obscured.”
do with arguments, distinctions etc.”
“As I see it, the way contemporary naturalism
works is the right way to do philosophy – although they turn out to be wrong! Contemporary naturalism really provides the paradigm
example of the right kind of philosophy. They
do philosophy in the way it really should be
done. Good philosophy should start with a
realistic metaphysics. The problem with the
naturalist program is that it is not even close
to naturalising phenomena like value or the
mind. And only few attempts have been done
to naturalise semantics or mathematics, which
I think will be even more difficult.”

“All of this goes for psychoanalysis too, whose
intellectual credentials and scientific value are
not very high. Take someone like Lacan – he
was a charlatan! What should you think of people who follow a charlatan?”
“I wonder whether Philosophy in Denmark is
not the victim of a sophism which seems to me
to be influential in Ireland:
- The English do analytic philosophy
- So the Irish should not do analytic philosophy!

How do you see the current neo-Hegelianism, Now substitute “Swedes” for “English” and
developed by people like McDowell, Brandom “Danish” for “Irish”…..maybe this is connected
and Pippin?
with the fact that the Irish are Danes!”
“As a catastrophe! It’s a return to the mistakes
of idealism! Analytic philosophy was grounded
on rejecting idealism! But neo-Kantianism is
also not the way to do philosophy – it was Kant
who introduced this obscurity into German philosophy! Leibniz was the last great German
philosopher. Between Leibniz and Frege, there
is no great German philosopher!”

“Of course philosophy is not an empirical science – but it is a science nevertheless in the
broader sense of science, what the Germans
call Wissenschaft. And it’s hard to see how
Continental philosophy is even trying to live up
to this. And it has had a very bad influence on
the humanities, who have taken this stuff seriously. The humanities are intellectual slums
that should be shut down! Some will of course
Why do you think that a large part of European say that this is rash – but the defence of liberty
philosophy is Continental philosophy?
requires desperate measures!”
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indication that a research program is not intel“And look at the intellectual freedom in conti- lectually honest?
nental philosophy! If you take analytic philoso- “In the short term, yes I do.”
phy you can find all sorts of political opinions
– from conservatives and liberals over social “Perhaps part of the problem stems from the
democrats to socialists. Continental philoso- government funding of the universities. It is
phy is all anti-realist, anti-science and leftist or like state subsidised art, which is also crap.
fascist!”
Perhaps privately funded research centres
would be a good option – but I don’t have a
Do you take ’leftist’ and ‘fascist’ to be equiva- settled opinion on this.”
lent terms?
“But I should mention that Manfred Frank – who
“No, but you have to admit that there are many you will have visiting soon – is my old neighsimilarities between the far left and the far bour, and we are old friends. We can agree on
right… The thing about Continental philosophy some points – he was originally much in favour
is that there is no theoretical interest in seeking of French philosophy, but also came to conout knowledge. The interest is always political sider it to be rubbish! And I was also a friend
or ideological. And in Continental philosophy, of Jean-Francois Lyotard – but we didn’t agree
certain extreme leftist views take precedence philosophically on anything!”
over the interest in how things really are.”
So you think that a convergence of views is an
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af Ola A. Hegdal og Tore Strand Olsen
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DOXA’s
Filosofikanon
af Jon Rostgaard Boiesen
En kvalificeret selskabsleg. Sådan betegnede
medlem af kanonudvalget for litteratur, professor Erik A. Nielsen, kanonprojektet – og
indskrev sig hermed i den lange række af
politisk naive intellektuelle (hvilket dog er et
fornemt selskab, der bl.a. omfatter Heidegger
og Sartre). Men vi på DOXA-redaktionen tog
professor Nielsen på ordet – og hvilken mere
passende lejlighed til selskabslege end vores
påskefrokost? Så under indtagelse af en hel
del øl og en masse snaps (som Jacob af
uforståelige årsager havde kommet chili i!), var
det DOXAs tur til at lave sin kanon, naturligvis
for filosofi. Man kan håbe for de respektive
kanonudvalg at deres liste er blevet til på lignende vis – og på statens regning (det skulle
da bare mangle!). Så vil der da i det mindste
være nogen der har fået noget ud af øvelsen...
Reglerne for DOXAs kanon følger de
officielle: Tolv værker, og, i tidens nationalchauvinistiske ånd, kun danske værker – et
forhold jeg vil vende tilbage til i slutningen af
denne artikel. Kanonudvalget bestod foruden
denne artikels forfatter af Jon Auring Grimm,
Klaus Kohberg, Jacob Lautrup Kristensen og
Carsten Fogh Nielsen. Dansk Filosofis Historie bind 1-4 udgjorde en uvurderlig hjælp under arbejdet. Bortset fra to tilfælde, som jeg
vil vende tilbage til under præsentationen af
værkerne, er alle værker valgt i enstemmighed.
Nok indledning, nedenfor følger listen i kronologisk rækkefølge, med denne artikels forfatters kommentarer. Det skal huskes
at listen er en gave (og dermed, må man gå

ud fra, ikke et gavekort, som Mærsk sagde
om Operaen), et oplæg til diskussion, mv.:
1. Boethius de Dacia (ca. 1240-1280/90):
De Sumo Bone (skrevet et sted mellem
1270 og 1277)
Boethius – eller Bo af Danmark, som han blot
hedder på dansk – skal som den første og
muligvis største internationalt kendte danske
filosof naturligvis på. Bo blev i 1277 sammen
med Siger af Brabant fordømt af den parisiske
biskop Stephen Tempier for at være leder af den
averroistiske bevægelse, selvom det er omstridt om han faktisk var det. Averroismen var
en bevægelse, der fulgte den islamiske filosof
Ibn Rushds (1126-1198) – i vesten kendt under
sit latiniserede navn Averroës – lære, der var en
form for neo-aristotelianisme. I De Sumo Bone
(Det højeste gode) argumenterer Bo således
for menneskets rationelle kontemplation af
sandheden og dyden som det højeste gode.
2. Søren Kierkegaard (1813-1855): Enten
Eller (1843)
Det er selvfølgeligt på ingen måde til at komme
udenom den store Søren! Den eneste lille diskussion i kanonudvalget gik på, hvilket værk vi
skulle have på, men der blev ret hurtigt konsensus om at Enten Eller måtte være hovedværket.
3. H. C. Ørsted (1777-1851): Aanden i Naturen (1850)
En af den danske guldalders helt store figurer.
Ørsted vidner om en ganske anden tid: En af
de centrale skikkelser i den danske romantik
– og samtidig medstifter af Polyteknisk Lære-
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anstalt, det nuværende Danmarks Tekniske
Universitet (DTU), samt selvfølgelig opdager
af elektromagnetismen. Altså en figur fra en
tid hvor der endnu ikke var nævenyttige forskningsministre, der mente at vejen til bedre
forskning og innovation går gennem ensretning
og disciplinering! Når vi lader ham optræde på
vores filosofikanon, er det i kraft af hans betydning i den danske romantik. I lighed med den
tyske ditto, var Ørsted kraftigt inspireret af Kant.
4. Harald Høffding (1843-1931): Den nyere
Filosofis Historie. En Fremstilling af Filosofiens Historie fra Renaissancens
Slutning til vore Dage (1894-95)
Høffding var på sin tid filosofien i Danmark.
Med sin lange karriere forbinder Høffding to
perioder i dansk filosofi, idet han tidligt var
inspireret af Kierkegaard, mens han senere i
tidens ånd blev positivist. Vi har valgt at gøre
en undtagelse fra et generelt princip om ikke
at medtage filosofihistorier (hvilket er grunden
til at Karsten Friis Johansens Den europæiske
filosofis historie Bind 1 – måske bedre kendt
som ”den karrygule” – skønt overvejet, blev
udelukket på forhånd). Men dels er Den nyere
filosofis historie Høffdings hovedværk, oversat
til en række sprog, og dels fremhæver Den
danske filosofis historie værkets fornyelse af
genren, i og med at Høffding som den første
inddrog sammenhængen mellem filosofiens og
naturvidenskabens udvikling i sin fremstilling.
5. Jørgen Jørgensen (1894-1969): Psykologi paa biologisk Grundlag (1941)
Jørgensen var til gengæld den store mand i
dansk positivisme. Brød igennem, også internationalt, i 1926 med det første hovedværk
A Treatise of Formal Logic på 1026 sider (!).
Når vi alligevel har valgt Jørgensens andet
hovedværk, er det dels udfra en betragtning
om, at man ikke kan have et engelsksproget
værk på en dansk filosofikanon, dels udfra

den betragtning at Psykologi paa biologisk
Grundlag, som vi jo så har medtaget, har
haft en langt større virkning i den danske filosofi, da værket var skrevet til, og blev brugt
som, grundbog i filosofikum (der, for de yngre
læsere hvis historiske dannelse muligvis er til
at overse, var et obligatorisk fag som samtlige
universitetsstuderende skulle tage på første
år af deres uddannelse, og som omfattede en
almen filosofisk introduktion. Faget fungerede
fra Christian den 5. i 1675 indførte det, til det
blev afskaffet i 1971). Værket er derfor, trods
sit ikke ringe omfang på 700 sider, nok blevet
læst af flere end de mange siders logik. I værket forsøger Jørgensen, som titlen antyder,
at udvikle en omfattende reduktionistisk teori.
Jørgensen er i dag kontroversiel på grund af hans indædte stalinisme, hvilket blandt
andet kom til udtryk i en række forsvar for livet i
det sovjetiske lykkeland. Men vi har i modsætning til tidens herskende politiske korrekthed,
valgt ikke at lade det komme ham til skade i
denne sammenhæng og medtage ham alligevel.
6. Alf Ross (1899-1979): Om Ret og Retfærdighed (1953)
Retsfilosofiens grand old man i Danmark. Ross
var også et ægtefødt barn af positivismen, som
han søgte at udfolde indenfor retsfilosofien.
Projektet var for Ross at adskille ret og moral i
en kritik af blandt andet naturretstænkningen. I
forhold til den logiske positivisme, søgte Ross
at nuancere verifikationskriteriet for mening,
blandt andet i den berømte artikel ”Tû-Tû”
fra 1951. I denne opstiller Ross et tankeeksperiment om et primitivt samfund, hvor en
person der har spist af høvdingens mad, erklæres at være tû-tû, hvilket medfører, at han
skal gennemgå et renselsesritual. Selvom
udtrykket således ikke har nogen umiddelbar
empirisk reference, har det alligevel en funktion i det samfund ved at samle nogle af de
påbud der gælder. Og det er sådan man ifølge
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Ross, skal forstå retsvidenskabens begreber.
Ross’ mest populære bog i begge betydninger af ordet (herunder den positive), var
Hvorfor Demokrati? udgivet 1946, hvilket var
året efter højskolemanden Hal Koch udgav sin
Hvad er Demokrati? i 1945. Begge bøger kom
til at stå som centrale i den demokratidebat,
der var så påtrængende efter besættelsen,
og begge bøger fik da også en udbredelse
som ville være utænkelig for debatbøger der
udkommer i dag. Mens Koch i sin bog i god
højskoleånd argumenterede for at det centrale
i demokratiet er samtalen, holdt Ross på at
det er formelle procedurer der er afgørende.
Ross’ hovedværk er dog Om Ret og Retfærdighed, hvori han sammenfatter sin retsfilosofi, hvorfor det er den vi har valgt at tage med.
7. K. E. Løgstrup (1905-1981): Den etiske
fordring (1956)
I en helt anden boldgade har vi Løgstrup, hvis
ubestridte hovedværk nok er det filosofiske
værk i Danmark der har vundet størst udbredelse i ikke-fagfilosofiske kredse (det kan for
eksempel nævnes at det er Pia Tafdrup der
har skrevet forord til den seneste udgave), og
det er et værk der stadig diskuteres heftigt på
højskoler, aftenskoler og lignende (Løgstrup
var forresten i lighed med Ross en god ven af
Hal Koch). Men også i universitære teologiske,
filosofiske og idéhistoriske kredse, er der
dag den i dag en udbredt Løgstrup-interesse
– hvad de mange velbesøgte arrangementer
i anledning af Løgstrups 100-år vidner om.
Bogen er oversat til flere sprog.
Den engelske udgave har et forord af
Alistair MacIntyre og vores egen Hans Fink.
8. Peter Zinkernagel (1921-2003): Omverdensproblemet (1957)
Det er få danske filosoffer beskåret at
blive levende legender, men det var ikke
desto mindre hvad Zinkernagel opnåede.

Zinkernagel brød i dén grad igennem
med doktorafhandlingen Omverdensproblemet i 1957 – i 1962 oversat til engelsk med
titlen Conditions for Description. Værket vakte
en del international opmærksomhed ved udgivelsen af den engelske udgave, hvor det
gik godt i spænd med datidens modefilosofi,
den engelske dagligsprogsfilosofi, blandt hvis
fremmeste repræsentanter var P. F. Strawson (se nekrolog andetsteds i dette nummer).
I Danmark dannede værket skole i
form af den såkaldte ’fundamentalontologi’,
hvis påstand er at der er visse grundlæggende
begreber vi ikke kan udgå at benytte, hvis vi
overhovedet vil ytre os om noget som helst.
Den tidligere filosofiprofessor i Odense, David Favrholdt, psykologen Nini Prætorius og
filosofferne Jan Riis Flor og Kai Sørlander har
alle i større eller mindre grad, og i hvert fald i en
periode, bekendt sig til fundamentalontologien.
Det var dog ikke blot Zinkernagels filosofi
der skabte hans legende. Efter doktorafhandlingen blev Zinkernagel ansat i en forskningsstilling ved Københavns Universitet, uden forpligtelser af hverken undervisningsmæssig eller
publikationsmæssig art. Zinkernagel bestred
denne stilling frem til 1979 uden at publicere
noget overhovedet! Efter hans fyring ved en
sparerunde, udviklede der sig en mytologi om
Zinkernagel som et miskrediteret geni, som KU
i sin jantelovsagtige smålighed ikke var i stand
værdsætte – men specielt sammenholdt med
vore dages produktionskrav til forskere, må
Zinkernagel siges at have fået sine chancer...
Efterfølgende udgav Zinkernagel
bøgerne Virkelighed i 1988 og Tilvante forestillingers magt i 2001. Sidste værk – der er skrevet som en række korte udsagn, der ikke argumenteres yderligere for, og hvor postulatet er
at politiske problemer skyldes at vi ikke tænker
logisk om dem – opnåede det for en filosofibog usædvanlige at blive trykt i sin helhed på
forsiden af dagbladet Politikens kultursektion.
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For folk med yderligere interesse i at forklejne nogen hverken nuværende eller
Zinkernagel, kan Oliver Kauffmanns nekrolog tidligere ansatte ved filosofi i Århus – ubestridt
i DOXA nr. 22 anbefales.
siges at være den der har haft størst betydning for den århusianske filosofi. Som profes9. Niels Bohr (1885-1962): Atomfysik og
sor fra 1954 til 1972 var han den der stod i
menneskelig erkendelse I-II (1957-64)
spidsen for at opbygge et filosofisk miljø i
En af de helt store danskere, og sammen med Århus, både i kraft af sit virke internt på det
Kierkegaard, Karen Blixen, H. C. Andersen, på daværende tidspunkt meget lille institut, og
Michael Laudrup og nogle få andre, en af de få i kraft af sin eksterne virke som underviser i
danskere der er kendt i udlandet også udover det daværende filosofikum. Om Hartnacks
en snæver intellektuel offentlighed. Det er undervisning har vores nuværende rektor,
naturligvis sit bidrag til udviklingen af kvante- Lauritz B. Holm-Nielsen, udtalt, at det kan da
mekanikken, Bohr primært er kendt for. Men være meget godt med alt mulig powerpoint
under dette arbejde stødte Bohr på filosofiske og moderne pædagogik – men intet kan nu
problemer om hvordan den kvantemekaniske stikke Justus Hartnacks forelæsninger for
formalisme skal fortolkes. Er det muligt at for- over 500 mennesker i et stopfyldt auditorium!
tolke kvantemekanikken realistisk, og hvad beMed hensyn til valget er værk, var det
tyder ’realisme’ i det hele taget når det kommer et af de to steder kanonudvalget var uenige. Et
til kvantemekanikken? Disse spørgsmål er em- mindretal mente at Fra Kant til Hegel fra 1979
net for Bohrs berømte diskussion med Einstein var hovedværket – men flertallet holdt alligevel
om fortolkningen af kvantemekanikken (det er på, at Wittgenstein og den moderne filosofi,
den hvor Einstein erklærede at Gud ikke spiller oversat til engelsk som Wittgenstein and Modmed terninger.) Bohrs svar hedder ’komple- ern Philosophy i 1962, måtte være vigtigere,
mentaritet’. Ifølge Bohr giver det ikke mening at både på grund af indflydelse og nybrud. Bogen
forstå kvantefænomener realistisk i traditionel er den første der seriøst behandler Wittgenforstand – man er i stedet nødt til at betragte steins senfilosofi, som vi finder den i Philosopartiklers fremtrædelse også som bølger, som phische Untersuchungen, der var udkommet
to komplementære dele af samme fænomen. i 1953. Og selvom Wittgenstein-forskningen i
Bohr har inspireret udenlandske viden- dag befinder sig et ganske andet sted, betyder
skabsfilosoffer som Rom Harré, og herhjemme det ikke at vi ikke stadig kan hylde pioneren!
har der kørt en heftig debat om den filosoØnsker man at vide mere om Hartnack,
fiske fortolkning af kvantemekanikken mel- kan man læse Uffe Juul Jensens og Hans Finks
lem David Favrholdt fra Odense, Jan Faye fra nekrolog i DOXA nr. 30, samt – mere uddyKøbenhavn og vores egen Steen Brock – der bende – de samme to herrers bidrag om Harti 2003 blev doktor på nack til Aarhus Universitets jubilæumsantologi
en afhandling om Bohr. Topforskning ved Aarhus Universitet fra 2003.
10. Justus Hartnack
(1912-2005): Wittgenstein og den moderne
filosofi (1960)
Endnu en af vore egne.
Hartnack må – uden

11. Hans-Jørgen Schanz (f. 1948 ): Til rekonstruktionen af kritikken af den politiske
økonomis omfangslogiske status (1973)
Hovedværket i den danske marxisme! I modsætning til hvad en fordummende borgerlig eftertid i vor tids ideologiske kamp har prøvet at
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fremstille det som, var og er marxismen ikke,
og har aldrig været, en entydig og monolitisk
størrelse. Og navnlig må det til den almindelige oplysning fremhæves, at den vestlige
marxisme var meget andet og mere end blåøjet støtte til diverse diktaturer der legitimerede
sig med henvisning til Marx’ værker. Blandt de
vigtigste retninger indenfor den vestlige marxisme må fremhæves Frankfurterskolens
kritiske teori, Althusserskolens
strukturelle
marxisme, og
kapitallogikken, der havde
sit udspring i
det daværende
Vesttyskland.
I Danmark – og for så vidt Skandinavien – fik kapitallogikken et vægtig aflægger
i form af Schanz’ tidlige hovedværk. Der var
engang hvor værket var obligatorisk i stigereolen på ethvert kollegieværelse med respekt for
sig selv – selvom titlen er meget betegnende
for værkets sværhedsgrad og stil. En gammel
vittighed går: To idéhistoriestuderende står
engang i 70’erne nede i Århus Bogcafé. ”Jeg
har overvejet at købe den nye af Hans-Jürgen
Schanz”, siger den ene til den anden. ”Ja”,
svarer den anden: ”jeg har bare hørt at den
skulle være så forfærdeligt dårligt oversat!”
Selvom Institut for Idéhistorie i dag er
reduceret til en afdeling, og selvom Schanz
i dag står et ganske andet sted teoretisk og
politisk, er der grund til at hylde hvad det var!
12. Erich Klawonn (f. 1942): Jeg’ets ontologi (1991)
Listens mest kontroversielle valg – hvilket
måske ikke er så underligt, da det er det, der

ligger tættest på vor egen tid, og tiden skal jo
som bekendt helst udøve ”musernes gnavende kritik” (for at blive i den marxistiske fraser) før end vi kan se hvilket værker der bliver
stående som klassikere. Et mindretal mente
at Peter Kemps Det uerstattelige også fra
1991 i kraft af værkets internationale udbredelse, og i kraft af Kemps betydning i dansk
filosofi, i mindst som formidler af fransk filosofi, burde have været valgt. Men flertallet
holdt på Klawonn, professor på filosofi ved
Syddansk Universitet i Odense, hvis doktordisputats Jeg’ets ontologi blev betragtet som
et meget væsentligt værk indenfor den evige
sjæl-legeme-debat, som det var ærgerligt
ikke blev oversat og dermed mere udbredt.
Man må jo så blot håbe det en dag bliver det!
Det var så det! For nu endnu engang at ihukomme Brian Mikkelsens vise ord, er det
vigtigt at huske at en kanon er en gave, et tilbud og et oplæg til diskussion. Og man kan
glæder sig over at vores selskabsleg blot
kostede øl, snaps og sild som vi selv betalte!
Og så naturligvis de interessante
spørgsmål: Kunne man forestille sig at man
i de nu snart sammenlagde studienævn tog
imod vores gave, og benyttede sig af den
som undervisning i den danske filosofi- og
idéhistorie? Eller viser listen noget om at filosofi og idéhistorie i stedet burde indrette
sig med en række mere erhvervsvenlige
fag? Eller viser listen at man bliver nødt til
at gå udover den snævre danske horisont,
hvis målet er en interessant og udfordrende
tænkning der kunne gøre dannelse til andet
og mere end blot opretholdelse af en myte om
et folkeligt fællesskab, der har varet i 1000 år?
De sidste spørgsmål skal være min gave til
læseren.
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BAGSIDENS BAGSIDE
HJÆLP!!!
Vi har fåkket op i det og den vittighed der skulle være bragt er gået tabt.
Skynd dig at afkode den, for den er dæleme sjov!

       
       
       
       
        
    
      
    
         
        
      
       
       
      
      
       
     
  

Nøgle:
 = a,  = b,  = d,  = e,  = f,  = g,  = h,
 = i, = j,  = k,  = l,  = m,  = n,
 = o,  = p,  = r,  = s,  = t,
 = u,  = v,  = y,  = æ,  = ø,  = å,
=,,=.,=”

FEdter hvor andre smører
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DOXA
hylder

Peter Frederick Strawson
(1919-2006)

“We lack words to say what it is to be without them”

