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Leder

Så gør det dog! eller...
omstændighed, at
intet er for
evigt fastslået i vor
omskiftelige
verden. Tag
imidlertid gerne ved lære af moralen bag dette
lille farveskift: ikke alt behøver udvikle sig til
en doktordisputats i dialektikkens formåen og
begrænsninger, nogle gange klæder det sig
at tage en beslutning og siden hen føre den
ud i livet. Således blev dette DOXA lyserødt
og således er der faktisk sket ganske mange
glædelige ting i menneskets tid på jord. Vi vil fra
redaktionens side gerne pointere, at dette ikke
er ment som en opfordring til løssluppent at
smide al kontemplativ aktivitet i havet og kaste
sig ud i et orgie af uovervejede handlinger! Der
er stadig mennesker at tage hensyn til, der er
stadig principper, holdninger og ideer der skal
respekteres, men der findes også overvejelser
der bliver til overvejelser for overvejelsernes
skyld og det er dér, kære læser, man en gang
imellem må slå i bordet og føre noget ud i livet.
Det er vores bedste overbevisning, at et lyserødt DOXA ikke sårer nogen hårdere, end
at det kan helbredes med et klap på skulderen
og en kammeratlig sludder. Er der nogen derude der holdt så grueligt meget af den grønne
farve kræver det heldigvis ikke andet, end at
en eller anden slår i bordet og siger ”nu vælger
vi en farve og så er jeg ligeglad med om vi alle
opfatter den ens!” og wupti, så kan alt være
tilbage ved den gode gamle farve nr. 59.

af Klaus Kohberg og Kasper Christensen
Så er DOXA nummer 34 på banen, og endnu
engang i en noget forsinket udgave. Som den
kvikke læser har bemærket er omslaget denne
gang noget anderledes. Hvorfor kan man
spørge sig selv, andre eller Gud om. Hvis man
spørger sidstnævnte vil undertegnede dog
gerne lige advare om, at vi har forsøgt, men
intet svar fik. Nej, DOXA er pink fordi, at vi på
redaktionen efterhånden mente at den gamle
slidte grønne måske ikke længere var så fresh.
Så velkommen til det nye DOXA, Pink Edition!
At skifte DOXAs farve er naturligvis en beslutning, der faktisk ikke har været nem at tage.
Der er som altid et hav af gamle traditioner, der
skal tages hensyn til, for ikke at støde nogle
af de, som i løbet af årene har lagt blod, sved
og tårer i for at holde DOXA på selv samme
kurs, som det i sin tid startede ud med. Men
for nu at gribe tyren ved hornene (og muligvis
her misbruge et ordsprog på det groveste) må
selv filosoffer erkende, at nogle gange kan ting
blive for vanskelige og lulles hen i en tilsyneladende evig debat. Det er måske charmen ved
filosofi, men samtidig ville det ikke være muligt
nogensinde at vælge en farve til et afdelingsblad som DOXA, hvis ikke der på et eller andet
tidspunkt i de forgangne tiders tåge var en eller
anden der slog i bordet og sagde ”nu vælger
vi en farve og så er jeg ligeglad med om vi alle
opfatter den ens!”. Farven blev den nu legendariske nr. 59, bedre kendt som ”syregrøn” og
nu sker det altså igen, at der er en ny farve om
det velkendte blad. Falder farven ikke i Deres
smag, kære læser, nyd da den beroligende


heder overhovedet kan finde sted, men hvorfor kan de det, spørger man sig selv. Har den
’virkelige verden’ druknet den kontemplative
aktivitet og kastet sig ud i handlingsorgiet?
Det kunne se ud som om, at verden udenfor
er ligeså lammet som den vi kender ”indenfor
murene”, blot med omvendt fortegn. ’Lammet
af handling’ lyder paradoksalt, men hvis der
kræves en handling for at vække verden fra
sin tankelammelse er det måske alligevel et
meget dækkende lille paradoks. Hvis ikke vi
skal sidde og vente på, at polerne smelter før
der bliver gjort noget må nogen banke i bordet
og kalde til tanke. Og hvem kan være skarpere til det end filosoffer? På denne måde blev
der lige sneget en lille hyldest til faget ind og
lad det samtidig være en glædelig nyhed til de
nye studerende (hvis de læser med så langt),
at der rent faktisk er brug for os derude i den
’virkelig verden’. Med fare for at misbruge et
allerede misbrugt navn, må man her næsten
nævne Aristoteles’ gyldne middelvej og håbe,
at verden en dag finder denne middelvej mellem tankens og handlingens lammelse.
Inden det hele kommer til at lyde som mavesyre
over verdens underforbrug af dens hjerneceller, må der herfra lyde en opfordring til også at
glædes over handlingen og begivenheder der
bare pludselig sker. Det var sådan Danmark
fik en ny prinsesse. For nogen var det en pludselig begivenhed for ni måneder siden, for andre da de tændte fjernsynet hin lørdag middag
og kunne se vidunderet. Hvad enten man er
royal eller ej, må man kunne glæde sig over, at
to mennesker der holder af hinanden har handlet sammen og skabt nyt liv i denne verden.
Se, det er også en handling og det er af den
mere glædelige slags. Og helt uden handling
ville der trods alt ikke ske meget og dette nummer af DOXA ville have været grønt.



Leder

For nu at forlade vort eget lille farveproblem
og vende erkendelsesapparatet mod omverdenen, har de fleste nok observeret at der
rent faktisk sker ting derude. Desværre ser
man ud i en verden hvor der sker så meget
uovervejet, en verden hvor handling ofte ser
ud til at gå forud for tanken. De overvejelser
der kan have så grueligt lammende en effekt
på filosoffen og hans kammerater i de tilfælde,
hvor de i for høj grad anses som forudsætning
for handlingen, synes i denne ’virkelige verden’
overhovedet ikke at eksistere. I hvert fald ikke
som forudgående for handlingen. Derfor har vi
også det fantastiske og ikke mindst metaforiske
begreb ”wake-up-call”, der netop dækker over
de handlinger eller begivenheder der er kendetegnet ved at afsløre manglende overvejelser.
Hele verden fik i april et sådant ’væknings-kald’
med endnu et af historiens grusomme skoleskuddramaer på Virginia Tech og nu bliver der
ellers sat drøn på overvejelserne. Det overvejes om der skal indføres psykologiske tests
af alle, om våbenloven er i orden som den er
og tusindvis af andre
aspekter
der kunne
have indflydelse på
en begivenhed af så
skrækkelig
k a r a k t e r.
Men hvorfor
kræver det
handlinger
at vække til
tanke? Det
kan vække
harme hos
de fleste at
sådanne
begiven-

FAMOUS CITATER
af Michael Buhl Jonassen

’Det skide universitet!’ – Fink

D I S C L A I M E R
Her har vi at gøre med de sære indfald som undervisere undertiden udbryder, kommer frem
til eller bare siger sagte ud af mundvigen, i en
henkastet sarkastisk bemærkning. Disse kommentarer er opsamlet i filosofihistorie 1 og 2.
Der er selvfølgelig ikke tale om at hænge nogen ud eller at binde nogen an på urimelige
politiske budskaber, racediskrimineringer,
nedværdigelser eller andre dårligdomme.
Alle citaterne er således fuldstændig ude
af kontekst med hvad der egentlig er ment
med dem. Dette er blot ment som et lille
sjovt supplement til den alvorlige undervisning og studeren der foregår på filosofi.

’Man kan fange mange fisk i fiskenettet, men
man kan ikke fange fiskenet i fiskenettet’
– Fink
’I bruger mig skånselsløst som et led i jeres
karriere plan og jeg tjener en fed hyrer for at
komme her og bruge jer’ – Fink
’ Vi er alle engelske svin i følge Kant’
– Schwarz
’Hvis i ikke har respekt for kant, så falder fars
hammer!’ – Fink
’Man må gerne have sympati med Hume,
men man skal have respekt for Kant!’ – Fink

’Hvorfor regner det?? Det er Thomas’s dans!!’
- Schwarz

’Tænk på Kant som filosofiens sauna’
– Schwarz

’Kirkeklokkerne ringer fordi jeg drikker min te’
- Schwarz

’Så bare vent på Hegel så bliver der først
rigtigt varmt!’ – svar til Schwarz af Fink

’Jeg har to regndans-folk, den ene er en gammel rotte’ – Schwarz

’jeg gør det sgu så godt som jeg kan!!’ – Fink
’ ja så kunne man jo fiske i sin egen sø, som
man siger’ – Schwarz

’Jah?’ – Schwarz
’Hvorfor skal folk bare komme her og hænge?
Når de nu ved det hele selv!’ – Fink

’århh for helvede hvor er det svært’ – Schwarz
om Hegels Fænomenologi

’Filosofi skal holde Hume ude af døren og
ude af hovederne på folk der bliver forvirrede’
– Fink

’jeg har det bedst med at heste forsvinder i
min mave’ – Schwarz om Hegel


Monte Cristo og Jeg
storhedsvanvid, der skyldes, at jeg er usikker på, om jeg egentlig magter at opføre mig
over for andre mennesker. Så af og til søger
jeg tilflugt i mig selv, som jeg gjorde i min
famlende opstart på livet. Reelt set kan jeg
bedst lide at indgå i en intersubjektiv kreds.
(Forresten er jeg meget interesseret i filosofi,
hvilket måske skinner igennem i mit sære valg
af begreber.) Jeg må hellere gøre opmærksom på, at dette ikke er nogen kontaktannonce; jeg har en sød kæreste, som betyder
mere for mig, end jeg altid er fuldt bevidst om.

af Lau Møller Andersen
§1

“Hvorfor fanden er det altid syndefaldet?”,
spurgte jeg mig selv. ”Lad mig dog skrive en
historie om hvordan tingene er”, tænkte jeg,
mens myriader af folk trådte forbi mig på vej
mod deres hver for sig ædle mål, men uden
fælles mål. ”Uden at opstille storslåede fordums idealer”, kom jeg til at sige næsten
højt og blev derved helt bange for mig selv.
Men det lod ikke til, at nogen tog notits deraf.
Ronan gik ned af gaden, fornøjet over
Nå, men lad mig præsentere mig for dig
kære læser, som snart skal til at læse denne at skulle mødes med Sandra. Pigen han havde
mødt i går. Hvordan
roman, jeg vil skrive,
havde han mødt hende,
der hverken vil drive
var han blevet spurgt af
af ødsel storslåethed
sin mor. Som man nu
og pompøs ekstravagance eller malerisk
møder folk, havde han
svaret. Moren havde
beskrevet dårligdom
fortsat med opvasken
og dekadent fornedrelse: Hej, jeg hedder
dog synligt misfornøjet
med det lidet informeLau Møller Andersen,
er stadig en smule utilrende svar. Nærmere
passet, men det går
specificeret havde de
begge været en smule
bedre og bedre, prøver
fulde og derved ligeså
at undgå de aspekter
en smule fremmede
af samfundet, som jeg
for hinanden. Men allifinder værdiløse relativt til min opfattelse af
gevel var det lykkedes
Sandra at bryde igenmig selv. Men misforstå
nem diskotekets tåge,
mig ikke, jeg er ikke
en tåge ikke kun
en selvfed egoist, dog
har jeg nok en smule
bestående af uanede


mængder cigaretrøg, men også den tåge af
anspændthed, der sænker sig grupper af fulde mennesker imellem. Hvad var hun brudt
igennem med? Et udseende, der ville trænge
igennem ethvert røgslør, eller en selvtillid, der
ikke var til at tøjle; nej, svaret var nej. Et lille
skævt smil var det, der gjorde, at det lykkedes
at bryde igennem til ham, Ronan. Ronan, han,
som aldrig havde magtet at lægge an på en
pige, som det åbenbart var meningen, man
skulle gøre det på diskoteker som dette, blev
da fuldstændig perpleks. Han vidste ikke,
hvordan han skulle reagere på dette uforudsete smil. Han havde ikke nogen af de andre
drenge at imitere i en situation som denne, der
ellers alle virkede til at besidde forførelsens
kunst til det fuldeste. Efter nogle sekunders
mystificeret og perpleks lamslåelse, lykkedes
det Ronan at sende et forpjusket smil tilbage. I
samme smils nu lykkedes det ham at betragte
dette udefra, og det resulterede i en tiltagende
rød farve i hans ansigt. (Heldigt var det, at
han ikke kom til at betragte dette udefra, da
det ville have resulteret i en katastrofe af den
rødeste slags) Men til alt held smilede hun stadig, så Ronan glemte helt at være rædselsslagen. Alt dette kunne han ikke fortælle sin
mor. Alt dette var så privat, at det var umuligt
at formidle til andre. Dette gjorde det kun til en
endnu mere kær skat, fordi det var hans alene.

stykke papir? Jeg ved det ikke selv, men jeg
tror, det vil være tilrådeligt ikke at vi ikke stirrer
os blinde på et enkelt af perspektiverne. Nu
siger jeg fine ord igen, måske er perspektiverne i et komplementært forhold til hinanden:
gensidigt betingede udelukkelsesforhold. Vi
kan ikke se det ene og det andet, men vi kan
se det ene eller det andet. Lad os nu stoppe
dette tankespind og se hvad Sandra tænker.
§2
Sandra sad på sit værelse og tænkte den
foregående aftens hændelser igennem. Hun
havde svært ved at se aftenen for sig som helhed. Hvordan hun end forsøgte at fordele sine
tanker, endte hun atter og igen med at se den
kejtede dreng for sig. Ronan hed han. Dette
havde Sandra erfaret, da det endelig lykkedes
ham at præsentere sig for hende ud på de timer, hvor morgenens lys bebudede dagens ankomst. (Ronans ankomst ligeså tænkte hun med
et lille smil.) Sandra havde svært ved at sætte
fingeren på, hvad der tiltrak hende ved Ronan.
Egentlig lignede han mest af alt en forskrækket
forstillet dreng, der helst ville være alle andre
steder end på diskoteket i går. På baggrund
af disse tanker, dannedes en ny tanke. Denne
tankes resoluthed og stålsathed gav sig udtryk
gennem hele hendes krop. Hendes overkrop
rankede sig, øjnene fik et vågent og bestemt
udtryk, det var som om hver en muskel i kroppen og hver en funktion i hjernen i dette øjeblik
var årvågen som aldrig før og aldrig igen. Alt
i hende var parat til at imødegå alle, der ville
vove at anfægte sandheden af denne tanke.

Tillad mig at tage en pause fra skrivningen (Hov, foregående sætning er nærmest et
paradoks, men vi kan løse det, hvis vi skelner
mellem romanen og romanen i romanen) for
at fundere over, om jeg lever op til de kriterier,
jeg stillede mig selv den dag på gaden blandt
de mange mennesker. Tænker Ronan selv
alt dette? Eller fortæller jeg, hvordan Ronan
bør tænke, givet det er sandt, han har mødt
pigen Sandra? Eller hvordan du bør tænke
om Ronan, kære læser? Eller giver alt dette
ingen mening, er det blot skrifttegn på et

Her er jeg som forfatter i et dilemma,
da det vil være alt for banalt at skrive direkte,
hvad Sandras tanke er, selvom jeg allerede
har taget mig den frihed tidligere i historien.
Ligeledes vil det virke meget kunstigt, hvis


jeg lader en person komme forbi netop nu og
anfægte tanken. Til alt held har jeg netop nu
en hjerneforsker med mig, der tydeligt kan se
på Sandras hjernemønster, at hun tænker noget, der minder om ”Jeg behøver absolut ikke
nogen grund til at synes, at Ronan er sød”.
Bevæbnet med denne tanke og et
løfte til sig selv om, at hun nok skulle forsvare denne tankes sandhed mod enhver, der ville stille sig i opposition til den,
begav hun sig atter til at se Ronan for sig.

Hun mindede Ronan om, hvad han mest af alt
havde frygtet at blive, men nu øjnede han en
chance for at undslippe denne skæbne. Det
føltes som alle personer vidste, hvilken herlig
skæbne, der var overgået ham. Den fremmedhed og andethed som disse personer normalt
repræsenterede var gemt langt borte i en krog
i Ronans sind. Havde han i dette nu for sig set
sin opførsel i et af de øjeblikke, hvor han følte
sig ensom i verden, ikke socialt ensom, men
ensom i den grusomme forstand, at man erkender, at ens krop og jeg, hvis det findes, er
radikalt afskåret fra alle andre kroppe og jeger,
så ville han have forkastet denne opførsel som
hans. Der var simpelthen ikke plads til en opførsel som denne, dér hvor Ronan befandt sig
nu. Han befandt sig på en vej, der var som en
del af ham, en vej, der nu pludselig bød ham
en stak bøger foran sig. Ikke overraskende
var dette foran boghandelen. Ronan greb en
bog og slog op midt i ”Handle so, daß du die
Menschheit sowohl in deiner Person, als in der
Person eines jeden andern jederzeit zugleich
als Zweck, niemals bloß alt Mittel brauchest.”

Ronan gik, mens Sandra sad på sit værelse
og tænkte disse tanker, hen ad en gade, som
han havde gået hen ad utallige gange før.
Denne gang var vejen ikke bare en vej, der
skulle tilbagelægges, vejen var en del af det
han skulle. Det, han skulle, var at besøge Sandra, og det at besøge Sandra indeholdt at gå
denne vej, som han kendte så godt. Men denne
dag var vejen som forandret på alle tænkelige
måder. Den bittert udseende gamle dame, der
stod og kikkede på grøntsagerne ved den lille
købmand var et kærkomment syn, fordi han
i hende så, hvad han ikke var i dette øjeblik.



ODE TIL GRØDEN
af Klaus Kohberg
I skrivende stund befinder vi os cirka midt i en
måned og kontoen er allerede ved at være
tom. Der skulle gerne kunne lægges en skilling af til et besøg i fredagsbaren og så skal der
naturligvis købes mad til helten. Det er i den
forbindelse, at jeg har valgt at hylde grøden.
De fleste kender nok den klæbrige substans’
enorme økonomiske potentiale og mange kan
oven i købet også vældig godt lide grød. Der
bringes her opskriften på de to simple varianter
risengrød og havregrød:

anbefaler, at der først bringes lidt vand i kog
i gryden, så tilsættes halvdelen af mælken og
bringes i kog. Derefter tilsættes risene under
omrøring og siden hen resten af mælken. Hele
herligheden bringes i kog ved svag varme
under låg og koger således (stadig ved svag
varme og med omrøring af og til) i ca. 50
minutter.
Tricket for dem, der selv betaler strømmen eller
dem, som let brænder ting på, er her, at bringe
grøden i kog og så pakke den ind i dynen i en
lille times tid.

Risengrød er især en vinder i vintermånederne, men der er
intet til hinder
for at nyde
retten på en
småkølig
forårsdag.
En liter mælk
(gerne sødmælk) kan
erhverves for
ca. 6 kr. og grødris i den billige
ender ligger omkring
en stor tier – men så er
der til gengæld også til flere
omgange!

Sker der
det hændelige, at
man fortabes i sin
Kant-læsning
og glemmer grøden
lidt for længe, er det ingen
katastrofe. Hvis den er blevet lidt for
tyk er det bare tilbage på komfuret ved lav
Til en del ris går der otte dele mælk – dvs. den varme og så tilsættes der lidt mere mælk indtil
liter mælk, der lige er købt, skal ledsages af konsistensen er lige som den skal være.
1 ¼ deciliter grødris. ”God Mad – let at lave” Slutteligt skal grøden blot smages til med salt,
10

serveres og overhældes med favoritmikset af deciliter gryn skulle udgøre én portion, men
kanel og sukker og naturligvis gør en smørklat disse angivelser er gerne lidt i underkanten. I
sig også godt her.
gryden med vand og gryn, varm op til det koger,
mens der jævnligt røres lidt rundt. Så dæmpes
Havregrød er i mange tilfælde en morgenfa- varmen og man rører rundt i grøden indtil konvorit – ikke mindst fordi den ikke kræver den sistensen er lige i øjet. Der kan smages til med
mælk, man glemte at købe i går. Prisen bliver salt, hvis man det lyster.
altså meget overkommelig, ca. 8 kr. for et kilo
havregryn, der rækker til en otte-tolv morgen- Slutteligt en lille hyldest til grøden, der må sigmåltider.
es at være på sin plads:
Forholdet mellem gryn og vand er 1:2 – én

Grødens Pris
Grød er landets fød!
Grød kan spises sur og sød,
Grød kan spises haard og blød,
Grød kan spises med skidne Hænder,
Grød kan spises uden tænder,
Grød kan spises uden smør,
Naar den laves som den bør.
J. Jensen, Abkær. Fra Sønderjysk Maanedsskrift nr.
10, oktober 2004
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Irak - Den lånte kedel
en anmeldelse

af Kasper Porsgaard
For omtrent en måned siden annonceredes
det, at Danmark ville trække sine tropper ud af
Irak. Hermed lukkedes altså ét afsnit i debatten om Irak-krigen. Flere afsnit står dog stadig
åbne: var det overhovedet moralsk forsvarligt
at gå med i krigen? og hvordan skal Danmark
fremover forholde sig i internationale krigshandlinger? Dertil kan man naturligvis spørge til
de større politiske og ideologiske konsekvenser af krigen, hvilket er netop hvad filosoffen
Slavoj Zizek gør i sin bog Iraq – the borrowed
kettle, der nyligt er udkommet på Husets forlag
i dansk oversættelse ved Jon Boiesen.

tema, nemlig ideologiens funktion i det vestlige
(post)moderne samfund. Zizeks fokus ligger
her på, hvordan polariteter bygges op omkring
”ekstreme figurer”: Da Jean Marie Le Pen’s
højreradikale parti Front Nacional blev en relevant medspiller på Frankrigs politiske scene,
vakte det eksempelvis stor opstandelse i den
franske offentlighed. Den dag i dag indtager
partiet, og dets leder, stadig rollen som ekstremitet i den politiske diskurs, men noget
vigtigt er sket: den politiske diskurs har ændret sig, sådan at det i dag er accepteret – ja
påkrævet – for midterpartier at beskæftige sig
med ”udlændingeproblemet.” En lignende retorik gør sig gældende omkring brugen af tortur i USA. I kampen mod den radikale fjende
”terrorismen” er alt tilladt.
Den 11. September var nok et chok for Vesten,
men har dog hverken medført nogen ændring
i hverken Vestens selvbillede eller dens måde
at føre politik på. Snarere forstærkede 9/11
de tendenser, som allerede var virksomme i
den vestlige ideologi, ikke mindst tendensen
i offentlig diskurs til at kæde radikal politisk
tænkning – og handling – sammen med ondskab. Hvor Auschwitz og Gulag forbliver de
gængse skræmmebilleder på, hvad der nødvendigvis vil ske, hvis man begynder at overveje en radikal omstrukturering af samfundet,
så kan vi nu blot lægge bombningen af twin
towers til de arketypiske referencepunkter.

Bogen falder i tre dele. Første del indeholder
en række anekdoter, indtryk og kommentarer
på Irak-krigens forløb, heriblandt en gennemgang af mediernes dækning af krigen, samt
den amerikanske regerings ræsonnementer i
forsøget på at gøre krigen berettiget. Erfarne
Zizek-læsere vil sikkert genkende mange
pointer her, da de tidligere har været bragt i
forfatterens avisartikler. Alligevel er det fint at
se dem her, samlet til en rammende karakteristik af retorikken omkring krigen og en konsistent kritik. Zizek kritiserer først og fremmest
angrebs-magterne for manglende universalistisk konsekvens i deres handlinger. Men kritikken gælder også det passive Europa af den
grund at det – ligesom USA – handlede som
Zizeks kritik af den politiske diskurs fører over
det handlede af selviske grunde.
i en diskussion med nyere venstrefløjstænZizek skelner ikke afgørende mellem disse to
Bogens andet afsnit er et mere teoretisk essay, 
størrelser, al den stund at det postmoderne samfund lider
hvori vi præsenteres for bogens overordnede af samme problem som det moderne: manglen på en
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Mester-signifiant.

kere som Hardt/Negri og Laclau/Mouffe, hvor
Zizeks teoretiske position yderligere kommer
til udtryk. Denne position består grundlæggende i en sammentænkning af den Lacanianske
strukturalisme med Hegeliansk dialektik og
kan måske beskrives således: enhver betydningsmæssig binaritet (mand/kvinde, væren/
intet, osv.) er i sit udgangspunkt asymmetrisk, sådan at det ene element er ontologisk
primært i forhold til det andet: når et begreb
(S1) er en kategorisering af verden, så udelader det nødvendigvis noget andet (S2), og
dermed har man en spaltning af to tegn. Det
andet tegn er ”fortrængt” og vil altid dukke op i
en uklar og flygtig skikkelse, hvis man forsøger
at definere det eksplicit. Hvis ’mand’ f.eks. er
det fundamentale, klare begreb (S1), så er
’kvinde’ det gådefulde og uklare, det som ikke
er til at definere (S2). Der er tale om en dobbelt fortrængning her: for det første er S2 af
natur den fortrængte side af S1; for det andet
vil enhver sådan binaritet (mand vs. kvinde),
hvis man søger at gøre den eksplicit, tilsammen fortrænge andre mulige kategoriseringer
(man kunne ligeså vel opdele folk i børn og
voksne, sorte og hvide, osv.).

Når Zizek kritiserer Laclau og Mouffe’s forsvar
for demokratiet er det fordi, demokratiet formelt
set altid involverer en mobilisering af folket ud
fra aktivering af bestemte binære kategoriser-

inger (danskere vs. indvandrere, proletarer vs.
kapitalister) – dette medførende en naturlig
udelukkelse af andre mulige kategoriseringer.
Her er demokratiet formelt set i samme lejr
som den totalitære stat, da den totalitære stat
netop kendetegnes ved at ville indordne alle
forskelle under én fundamental antagonisme
(som under nazismen: jøderne vs. det tyske
folk). Forskellen på de to er dog, at demokratiet, som Zizek siger, ”holder magtens plads
åben.”
I en relativt klar udlægning af Lacans begreb
om ’Handlingen’, forsøger Zizek herefter at
vise, hvordan man kan bryde med denne forskelstænkning og grundlægge en ny og mere
etisk kategorisering af verden. De Ti Bud i bibelen er her et vigtigt eksempel for Zizek, da de
prædiker respekt overfor den anden - uanset
hvem, vedkommende er. Min ”næste” er ikke
nødvendigvis den, der ligner mig mest, men
kan sagtens være lige det modsatte. Og en
konsistent etisk forholden sig til denne næste
kræver ikke empati eller fællesskab. Hvis først
empatisk identifikation anses for nødvendigt,
sker der nemlig en kategorisering af den anden, og hermed åbnes for et skred i påbuddene. Vore dages menneskerettigheder, er
netop, ifølge Zizek, en sådan udvandet udgave
af de radikale Ti Bud. Hvilket efter hans mening
er symptomatisk for vort samfund.
I de nævnte afsnit kan det ofte være svært at
finde en gennemgående og sammenhængende holdning hos Zizek. Hvad er for eksempel
hans holdning til demokrati og totalitarisme?
Og hvad er hans holdning til grupper som
Sendero Luminoso? En vis opklaring finder vi
i bogens tredje del, som dog også er bogens
vanskeligste efter anmelderens mening. Her
introducerer Zizek Jacques Lacans teori om
”de fire diskurser” og bringer derved sin samtidsdiagnose.
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I overgangen fra det før-moderne til det moderne samfund har Vesten bevæget sig fra en
såkaldt ”Mesterdiskurs” og over i en ”universitets-diskurs.” I det før-moderne samfund er
verdensbilledet præget af et sammenhængende billede, en ultimativ autoritet og udlægning,
mens vi i vore dages diskurs er frataget den
sikkerhed, der lå i det (betydningsmæssigt)
fast forankret verdensbillede. Fordi der ikke
er én fast betydnings-garant, ser vi istedet
en knopskydning af sociale fænomener, der
alle søger at erstatte dette tab af mening. Det
ses i det faktum, at en hel række fænomener
søger at være ”selvregulerende”, eller som på
mystisk vis indeholder sin egen modsætning.
Hovedeksemplet er det såkaldte chokoladelaksativ (slik der både kan afstedkomme forstoppelse samt løsne op for samme!), mens
andre eksempler er reality-tv der er ligeså fiktivt
som enhver hollywood film, skrupelløse børsspekulanter der efter fyraften engagerer sig i
velgørenhedsarbejde og new age-religiøsitet,
og ikke mindst vores samfund generelt, hvor
forbrug er den vigtigste drivkraft, mens der
samtidig fra alle sider prædikes simple-living,
naturlighed og mådehold.
Med filosofiske briller kan Irak den lånte kedel være en frustrerende læseoplevelse. For
det første bygger Zizeks betragtninger på en
omfattende lacaniansk teori, som de færreste
læsere sikkert har kendskab til, og selvom
teksten er fuld af konkrete og underholdende
eksempler, synes Zizek snarere at forudsætte
det teoretiske kendskab end egentligt at introducere til tankegangen. For det andet søger
man som læser forgæves efter en stringens og
overordnet pointe i fremstillingens forløb.
Til gengæld fremstår bogen nogenlunde sådan
som Zizek selv kort definerer den indledningen:
som et forsøg på at knytte en lang række af observationer og pointer sammen til en koherent
samtidsdiagnose. Hvis man således lader sine

filosofiske parader falde en smule og accepterer bogens præmisser, er dette klart en af de
mest inspirerende og udfordrende bøger, der
er udgivet om Irak-krigen. Den er så sprængfyldt med tankevækkende betragtninger, at
man uvægerligt inspireres til at tænke videre
selv.
Til hjælp for læseren har Husets forlag heldigvis også valgt at forsyne bogen med en pædagogisk og velfokuseret introduktion ved phd.studerende Henrik Jøker Bjerre. Til gengæld
havde det været rart med et stikordsregister
bagi bogen, således at man nemt kunne finde
tilbage til de eksempler, som spiller så stor en
rolle for Zizeks tænkning.
Adækvat og konsistent oversat af Jon Rostgaard Boiesen.

Om Slavoj Zizek:
Slavoj Zizek er filosof, psykoterapeut og professor i sociologi ved universitetet i Ljubljana,
Slovenien, samt gæsteprofessor ved flere
amerikanske universiteter.
Husets Forlag, 206 sider, 249 kr.
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Cutting down the forest by the trees
- an interview with Axel Hutter

by Kasper Christensen and Klaus Kohberg
The annual Hartnack-lecture 2006 was held
by one of the leading contemporary German
philosophers, Axel Hutter, on the subject
“The Metaphysics of Enlightenment: Kant
and Hegel”. DOXA had the honour of interviewing Prof. Dr. Hutter.
DOXA: How did you become interested in
philosophy?
Prof. Dr. Hutter: It was a two-stepped procedure. My interests were at first concentrated
on science and scientific questions like “does
the universe have a beginning?” and the
more general question “what is science?”. I
read Russell’s “Western Philosophy” at the
age of fifteen or sixteen. One can say that I
started doing philosophy as a supplement to
science, and I was actually very happy with
that, but my father was a journalist, mostly doing reviews on theatre and art, and I started
wondering whether there was a place for art
in philosophy. I could not find anything about
art in Russell and other writers on scientific
subjects, so I started looking for something
else and came across Adorno. This was the
turning point for me – it was no longer just
about science, now it was all kinds of philosophy that caught my interest.
I adopted Adorno’s way of thinking
and remember myself being an eighteenyear-old boy thinking “what would Adorno
think?” whenever I came across a question.

It was at this time I became sure that I wanted
to study philosophy.
DOXA: Where did you study?
Prof. Dr. Hutter: In Berlin (not the band, edt.).
After having attended school in Kassel I wanted to get back to Berlin to study at the university, without actually knowing the teachers
there. That turned out to be my luck, because
Theunissen and Tugendhat were teaching
there.
At the end of my first year I followed a seminar by Theunissen about Adorno. Theunissen disagreed in some areas with Adorno’s
thoughts and I did my best to defend my old
hero. This was actually a good thing, because
as I later realised I needed a counterpart to
get me started on doing my own thinking. Let
me just point out, that even though I disagreed
with Theunissen, I think he was an excellent
and very good teacher. Theunissen’s readings
on Adorno included viewpoints of other writers, such as Hegel, Schelling, Schopenhauer
16

and Kierkegaard. This might have been why I
did my dr. thesis on Schelling (who is absent
in Adorno), combining his points of view with
those of Kant. Actually Theunissen did not find
Kant very important, so my thesis can also be
seen as combining Theunissen and Adorno.

about answering the question of combining
intelligent systematic questions with history.
That way you can deal with history without
getting lost in it. The most important thing for
philosophy is to see this – see that this is a historical way to get rid of history. Or maybe that
is too strong, what I mean is, that we should
DOXA: Why is Kant important?
get rid of historicism that treats everything as
historical and thereby forgets, that there is anProf. Dr. Hutter: There are two answers to other side to it: Asking the intelligent systemthat question. First the historical answer: Kant atic questions.
is the last commonplace in the history of philosophy. To make a big interpretation of Kant DOXA: Would you call Hegel a historicist?
is to make an interpretation of philosophy. So
Kant is a world standard for all later philoso- Prof. Dr. Hutter: No. That is a misinterprephy, but that does not necessarily mean, that tation. What you can say, is that historicism
he is right.
makes use of Hegel, but only the historical
The other answer is the more important one. side of his thoughts, cutting off his systematic
Kant wanted to establish a new paradigm of fundament. I think historicism is an illness from
thinking and all important philosophy after unsolved systematic problems – when you acKant connects itself to this paradigm. You can- cept insolubility you become a historicist. You
not do philosophy today and be indifferent of need to ask “What is true?”, “What is imporKant. You do not have to be Kantian, but you tant?” (and questions like that) and that is what
must relate yourself to Kant.
historicism has forgotten. It is not a matter of
The big question then is, what does this para- who is right or wrong.
digm consist in?
DOXA: In the Hartnack lecture you said that
DOXA: Who is your favourite philosopher?
knowledge could lead to ignorance. How is
that possible?
Prof. Dr. Hutter: It used to be Adorno, but I
freed myself of that from that when I were writ- Prof. Dr. Hutter: You do not see the wood for
ing my doctor-thesis. To me, there is always the trees. And that is exactly the point! If knowlKant and a second guy, like putting them into edge is only knowing something about somethe same system of co-ordinates. That way you thing, then you can have as much knowledge
can also find out who is best at understanding as you want about these particular instances,
Kant. At the moment I am trying out Hegel as then you can ultimately become ignorant if you
a deeper and more consequent understanding forget that all these particulars are parts of a
of Kant.
whole. Focus on the tree, “Einzelerkenntnis”,
will make it impossible to see the wood. It is not
DOXA: What do you think is the biggest task a matter of taking away the tree, it is a matter
of philosophy?
of understanding that the tree is what makes
the wood. I do not see progress as an accuProf. Dr. Hutter: I think philosophy should be mulation of knowledge-items, in fact progress
17

of science does not necessarily make people
wiser.
The goal of the enlightenment was to know
oneself in life, with all the questions of freedom and human life that follow, and one with
only little knowledge (a few trees) can easily
be better at this (seeing and understanding
the wood) than one who has much knowledge
(many trees). Quantitative knowledge can be
an obstacle for the enlightenment-thought.
Historicism is exactly the killing of the wood
by the trees, because of the focus on historical facts. When you learn philosophy purely
historical you are forgetting philosophy itself.
There is a difference between the wood and
the trees and the main problem is forgetting
this difference. The last 200 years of philosophy have been dominated by the danger of
this focusing on the trees, so now it is our task
to bring into consciousness, that the overview
is important. When we once again become
aware of the whole, our main task is to develop
good models of the wood. Religion and art, for
example, are actually good ways of provoking
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people into thinking about the whole.
At last it is important to remember, that this is
not a dualism. The whole and the part are not
related in a dualistic way, they cannot be separated.
DOXA: If you could choose one book that every student of philosophy had to read, what
would that be?
Prof. Dr. Hutter: “Kritik der reinen Vernunft”
DOXA: How many times have you read it?
Prof. Dr. Hutter: Oh, it is hard to tell. I read
parts of it every week – it is actually one of the
few books I am constantly reading.
DOXA: What message should we take with us
from this interview and the Hartnack-lecture?
Prof. Dr. Hutter: Do not forget the wood! It is
more important than the trees…

Kort K. Kortsen cup
Så er det igen ved at være tid til den årlige fodboldturnering, hvor legender bliver skabt.
Grundet arrangementer samtlige fredage i maj, vil denne fortræffelige event i år finde
sted en torsdag!
Nemlig:

Torsdag d. 24. maj 2007 – om eftermiddagen.
Holdene består af fem spillere + et valgfrit antal udskiftere.
Tilmeldning, dvs. holdnavn + spillere, sendes til tilmeld.fodbold@gmail.com
Sidste chance for tilmelding er torsdag d. 17. maj.
INFO om sted og nærmere tidspunkt vil følge, sikkert er det dog allerede, at HIK vil stå
for ølsalg på det endnu ikke fastsatte sted.

Den legendariske kop menes fundet et sted syd for Århus. DOXA er stolte af at kunne bringe
hvad der skulle være den første visuelle dokumentation for fundet af Kort K. Kortsens kop.
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Wupti, jeg gjorde det
igen...
- den postmoderne træl

af Martin Hauberg-Lund Laugesen

Individet er for så vidt frit – i al fald ikke tvunget
– til at vælge gensidighedens trældom! Mennesket kan vælge at tage til Nord-norge for her
at vælge eneboerens tilværelse, og herigennem omgå rotte-racet. Dette, den ulåste dør, er
af vital værdi for mennesket; det uundgåelige
skred – valget, der SKAL tages –, hvis retning
er i menneskets hænder. Den uvægerlige proces (Kafka R.I.P.).

Frisører, massører, tjenere og langtidsbuschauffører; alle har de den ting til fælles, at de
hver især er blotte fragmenter af vor tids økonomiske primus motor – Serviceerhvervet. At
folk sætter en ydelse til salg er intet nyt, hvorfor prostitution siges at være det ældste af alle
erhverv. Her er der tale om en masse-prostitution; det frie middel-orgie, hvor alle svælger
sig i hans og hendes succes på, hvad, de tror,
er andres bekostning. Til de, der tæller sig
DEN KONKRETE MANIFESTATIONS
som stående på sidelinjen, observerende som
EKSEMPEL:
fluen på væggen, og som tror, de har sat sig
udenfor en sådan tilsyneladende uundgåelig
Wupti.com er et relativt nystartet online
trædemølle, kan det blot bemærkes: ”Go’ tur til forhandler af hjemmeelektronik og hårdehThy-lejren, Hippie-svin!”.
videvarer, der som udgangspunkt vil sikre en
Den gensidige afhængighed i det post- fordelagtig positionering af kunden. Wupti.com
inustrialiserede samfund, hvor det enkelte har lagt ”5 gode grunde” til at handle med dem
menneske – som en art samfundets atom – in- ud på deres hjemmeside:
dgår i dannelsen af den helhed, vi kalder for en
nation, er ikke af tvingende nødvendighed.
1.
Du sparer tid og penge.
Nu forekommer en analogi fra naturens 2.
Du får det største udvalg.
side soleklar; Myren og ”sin” myretue. Analo- 3.
Det er ærlig handel fra start til slut.
gien går på, at det enkelte menneske ligesom 4.
Det er nemt og overskueligt
den enkelte myre ikke ved, hvorledes dets rolle 5.
Du kan tale med faguddannet persoer nødvendig eller for den sags skyld tilstræknale.
kelig årsag til, at samfundet som myretuen kan
bestå. Mennesket er som myren ikke uerstatVi ser, hvorledes Wupti.com søger at
telig; tværtimod. I kraft af ”de ledige hænders indtage en underdanig tilgang til handlen, så
hær”, hvis soldater er villige til at tage fat, når kunden forhåbentligt føler sig ved roret – i konarbejde melder sig, for herigennem ikke for trol. Dette er – nærmest analytisk a priori – en
arbejdets, men for de fra overlevelsens side manipulerende taktik, da en nødvendig og tilnødvendige, udbetalte penges skyld at slide i strækkelig årsag til, at en virksomhed kan beddet.
rives er, at den er rentabel. At der i det mindste
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ikke er underskud. Wupti.com må altså som
udsgangspunkt have til formål at tjene penge
på foretagenet og ikke blot at lege Hr. og Fru
Danmarks ”masokist”.
Det er en sådan stiltigende anerkendelse i det dobbelt-parallelle herre/slave forhold,
der kan siges at udspille sig. Samfundsmentalitetens dialektiske natur er således ikke dumt
at have for øje næste gang, du eller din familie
besøger Wupti.com eller andre ærbødigst ydmyge sælgere i håbet om en god handel...
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Fremragende!
- en meta-anmeldelse

Opvæksten på landet i Frankrig, mødet med
det elitære studiemiljø i Paris og tiden i Algeriet
Videnskabsfilosofi. Politisk filosofi. Så snakker har alt sammen haft indflydelse på ideerne hos
man med en fra sociologi og en anden fra Bourdieu og er ifølge Kasper Porsgaard god
statskundskab. De har alle læst Bourdieu! Per- hjælp til at komme lidt ind i begrebsapparatet.
sonligt havde jeg kun stiftet bekendtskab med
nogle af hans allerseneste tekster, der adva- Helt ukritisk bliver bogen dog ikke rost og der
rer imod den økonomisk drevne globalisering er bestemt mere lunkne elementer at finde i anuden hensyn til om kultur, sociale institutioner meldelsen: “Man kunne stedvist have ønsket
og udviklingslande kan følge med. Min første sig en skarpere udtegning af begrebernes antanke var derfor, at Bourdieu blot har haft en vendelsesområde” hedder det et sted. Kasper
mission om at ytre sig på så mange områder Porsgaard giver dog i helheden et indtryk af at
som muligt og måske ikke rigtig gjorde nogen være tilfreds med bogen og enhver med interaf delene særlig grundigt. Det er der sikkert esse for Bourdieus arbejde bør som minimum
nogen der mener. Baseres denne holdning im- læse denne fremragende anmeldelse af et
idlertid på manglende kendskab til Bourdieu, oversigtsværk.
som det var tilfældet for undertegnede, kan
det anbefales at der kigges lidt på en introduktion til franskmanden Pierre Bourdieu – en introduktion som for eksempel dén, der er temaet
emnet for Kasper Porsgaards anmeldelse på
fortfølgende side.
af Klaus Kohberg

Anmeldelsen er en glimrende vurdering af bogens brugbarhed, set med filosoffens skarpe
øjne. Lisanne Wilken, der er forfatter til bogen
vurderer at Bourdieus eget liv ikke nødvendigvis er afgørende for at kunne bruge hans
mange begreber, men en vis kendskab til dette
hjælper helt sikkert på forståelsen af dem og
ikke mindst til at forstå hvordan de er opstået.
Samtidig er det er et rart afvekslende element
i introduktionen af ideer og felt, habitus og
kapital at læse om hvordan disse er opstået
og hvilke faktiske forhold der har inspireret
Bourdieu til at se verden på netop sin måde.
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Bourdieu i overblik
af Kasper Porsgaard
På etnografi og antropologi er Pierre Bourdieu
kendt som en af de vigtigste teoretikere, en
studerende møder i sit uddannelsesforløb.
Men også på filosofi figurerer Bourdieu jævnligt i læseplaner og på pensum. I efteråret 2006
udgav Roskilde Universitetsforlag en introduktion til Bourdieu skrevet af Lisanne Wilken, og
det var efter anmelderens mening tiltrængt.
Bourdieus værk kan nemlig virke svært overkommeligt for en dødelig studerende. For det
første på grund af mandens høje antal udgivelser om alt lige fra fjernsyn og medier til
kønsdiskrimination, uddannelses-systemer
og kunst-miljøer i Frankrig i 1800-tallet. For
det andet, fordi Bourdieus selvudviklede begrebsapparat er ganske omfattende, og fordi
han ofte har vægret sig ved at bringe faste og
entydige definitioner på sine begreber. Han
foretrak angiveligt at ”vise” begrebernes værdi
i brug på empirisk stof fremfor at definere dem
rigidt filosofisk.

kan være relevante for at forstå Bourdieu som
sociolog og teoretiker. Dernæst redegør hun
i korte afsnit for en lang række af Bourdieus
teoretiske begreber og påpeger deres anvendelse på empirisk stof. At de teoretiske begreber således bliver knyttet til det empiriske
sociologiske arbejde, er efter min mening et
plus – også for filosoffer. Desuden giver det
mening i forhold til Bourdieus eget metodologiske standpunkt.
Til tider mærkes det dog tydeligt, at Wilken er
mere antropolog end filosof. Man kunne stedvist have ønsket sig en skarpere udtegning af
begrebernes anvendelsesområde og filosofiske konsekvenser, og det kan til ofte være
svært at se, hvor netop Bourdieus begreber
adskiller sig fra andre positioner indenfor socialfilosofien.
Alt i alt er den nye introduktion til Bourdieu dog
en veludført udgivelse. Som oversigt er den en
brugbar vejviser i Bourdieus jungle af udgivelser, der vil kunne hjælpe studerende med at
fokusere deres læsning. Og som overskuelig
indføring i teoriens begreber formår den at give
det hurtige helhedsbillede som en Bourdieunybegynder har brug for. Den vil utvivlsomt
komme mange studerende – både på bachelor- og kandidatniveau – til gode fremover.

Problemet for den studerende er altid mangel
på tid, og af denne grund er introduktionen
til Bourdieu kærkommen. Frem for alt er bogen i et velvalgt format: den fylder kun knap
hundrede sider og er dertil forholdsvis ligetil
skrevet. Altså er det en bog man vil kunne nå
at læse igennem selv under et seminar- eller
Lisanne Wilken: Pierre Bourdieu. Roskilde
eksamens-forløb.
Universitetsforlag 2006, 120 sider, 140 kr.
Forfatteren Lisanne Wilken, der er antropolog
og ansat ved Århus Universitet, lægger ud
med at præsentere de biografiske forhold, der
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Eventyret om klaveret og den lille
fine trompet
af Michael Buhl Jonassen
Der var engang to raske svende. De havde
besluttet sig for at spille musik. De havde hørt
på gademusikanter og andre godtfolk der slog
en trille an og tænkt: ’bare det var mig, der
kunne lave sådan en underfundig underskøn
tone og rytmik’.
Så de tog hjem og øvede sig og øvede sig.
De sad på hver deres kammer og asede og
masede i flere dage, uden spise og drikke.
De øvede alt hvad de orkede for at få stoppet
melodier ind i hovedet. Således at de kunne
forplante sig i dem og at de derved kunne
blive i stand til at danne musikken med deres
egne kroppe. De øvede sig nat og dag i flere
år, indtil de efterhånden var blevet fortryllede
så stærkt af den skønne musiks væsen, at de
begyndte at ændre skikkelser. Den ene svend
havde fået sorte og hvide negle. Den anden
svends mund var begyndt at vrænge ud af og
give mærkelige lyde, som mest af alt lød som
en lille fin, dæmpet trompet.
De to svende følte sig overhovedet ikke
dårligt tilpas med deres nye skikkelser, svendene syntes nærmere bare at de var noget
så skønne og originale. De var jo glade for at

være på vej til at blive rigtige musikanter og
regnede bare med, at det var sådan det var at
være musikant. De øvede ufortrødent videre
og det eneste de så til verden omkring dem,
var når den ene svend stak hovedet ind til den
anden og sagde: ’går det godt?’, ’ja, det går
fint’.
Pludselig en dag vågnede den ene svend op
og kunne slet ikke tale. Når han prøvede at tale
kom der kun sjove lyde ud. ’Truuuut, Truuut’
sagde han når han ville have mad. ’Truuuut,
Truuut’ sagde han når han ville i seng. Og når
han skulle spørge om noget var det ligeledes
bare ’Truuuut, Truuut’.
Den anden svend var begyndt at få tangenter
på hænder og fødder, således at han hverken
kunne røre eller tage fat i noget uden at spille
de underligste toner. Han kunne ikke længere bevæge sig sent om aftenen eller tidligt
om morgenen, uden der var nogen der blev
sure over al den spektakel som han lavede,
for når han gik lød det som når nogen går på
et klaver.
De to svende havde heller ikke en ærlig tanke
i hovedet mere. Det eneste der var i deres
hoveder var små melodier og noder, der svævede rundt mellem hinanden. Når svendene
prøvede at samle deres tanker alt hvad de
kunne, blev det til nogle enkelte ord. Men de
var virkelig ikke meget bevendt. De var mere
lyde end ord, og alle kiggede underligt på dem
når de talte deres underlige sprog. De to svende var meget forundrede over at ingen forstod dem, for de forstod hinanden bedre end
nogensinde. Alt hvad der var larm for naboerne
var den skønneste fine musik for dem.
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Men når de spillede var alt i orden. Så var der
ingen der kiggede underligt på dem. De spillede så fantastisk at folk omkring dem stimlede sammen og hujede og klappede, til deres
hænder blev ildrøde. Der var ikke den melodi
de ikke kunne spille, alt hvad de havde hørt
i deres liv, kunne de med det samme spille,
som havde de spillet det i evigheder. De behøvede blot at kigge på hinanden og så vidste
de med det samme hvilken melodi den anden
ville spille.
En dag hvor de stod og spillede var der særligt
mange mennesker. Der var mange mennesker
der var kommet fra nær og fjern, for at høre
de fantastiske svende spille. Alle menneskene
roste deres spil til skyerne og mente, at der
ikke fandtes nogen bedre end dem i hele
verden. Svendene blev så umådeligt glade, at
de spillede endnu bedre og koncentrerede sig
mere om at leve op til al den meget fine omtale. De tænkte over mens de spillede, at det
jo egentlig var rigtig nok. De var de bedste i
hele verden. De kunne spille hvad de ville og
folk ville elske det.
Med et sagde det ’puff’ og de to svende var
væk. Det eneste der var tilbage var et stort
klaver med en lille fin trompet oven på. Folk
troede at der blev drevet gæk med dem. Så de
blev noget så sure og gik. Klaveret og den lille
fine trompet blev taget med af to ældre herrer.
Der mente at de havde plads på deres loft til
klaveret og den lille fine trompet. For der var
ikke nogen der rigtig havde brug for hverken
klaver eller en lille fin trompet. Det larmede
bare og fyldte i stuen som de sagde.
På loftet kunne de heller ikke være, så de blev
bare sat i trappeopgangen. Den lille fine trompet
og klaveret var noget så bedrøvede. De kunne
ikke længere bevæge sig eller snakke. Værst
af alt kunne de ikke længere spille. Folk gik
bare forbi dem uden at ænse dem det mindste.
Hvis folk dog bare havde vidst hvilke vidunderlige toner de indeholdt og alle de melodier de

kunne spille.
Mange år gik. Hvor støvet lagde sig både på
det gamle klaver og den lille fine trompet. Men
en dag kom to svende forbi og opdagede de to
gamle instrumenter. De blev øjeblikkeligt forgabte i de to gamle instrumenter og begyndte
at spille på dem, lige der midt i opgangen. De
to svende undrede sig over at det var så nemt
at spille på dem. Det føltes nærmest som om
de spiller sig selv sagde den ene.
Efter de havde spillet uafbrudt i flere dage.
Besluttede de to svende sig til at blive musikanter. Svendene tog klaveret og den lille fine
trompet med hjem. For de var da for fine til
bare og have stående i trappe opgangen. ’Truuuut, Truuut’ sagde den ene svend til den anden mens de bar klaveret ned af trapperne. Så
grinede de begge to thi de var så lykkelige ved
deres held.
Slut...
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* Filosofisk Studenter-Kollokvium

Præsenterer
Første runde af DM i hvervning af disputerelystne med en
sygelig hang til onsdagsarrangementer og et semesterligt
symposium;
Ledelsestrioen Udtaler
(Metaetiske subjektivister og non-kognitivister se note 1 for oversættelse af
bigotteriet):

’Kære vand, ild, luft, fænomen, sjæl, Individuum, Bundles of perceptions,
, transcendentale subjekt, intersubjektivitet, selv, Dasein -kort og meget
godt- kære læser, sandheden er at vi i foredragsforeningen, Filosofisk
Studenter-Kollokvium, er alt for få til at sikre foretagendets videre
eksistens, derfor opfordrer vi dig til at du engagerer dig og således gør
dit til at skabe et godt studiemiljø, hvor vi alle kan mødes og diskutere
filosofiens myriade af emner. Vi indsamler ved semesterstart emner til
vort program; på baggrund af dette præsenterer vi ugentlige foredrag
af studerende for studerende. Desforuden forsøger vi os med minimum
et symposium i semestret; At deltage i kollokvierne(de ugentlige
seancer) er fagligt set ganske frugtbart især som nys ankommet
studerende, da man i så fald vil kunne stifte bekendtskab med ældre
studerende og disses arbejde med filosofien. Så meld dig for din egen
skyld, og for at bevare og værne om en givtig og vigtig tradition på IFI.
De bedste hilsner fra FSK

Henv. Sker til

Fsk-foreslag@groupcare

NB! Endelig går det måske op dig, at FSK ikke står for ’Feyerabends salte knejter’
eller ’Frans af Assisi sælger kroppe’, og nej, så vidt jeg ved, så kan du ikke ved
henvendelse til os indmelde dig i den sagnomspundne og højt estimerede Flattilistsejlklub(tænk sig at bygge både af frimærker, og så søsætte dem bagefter!)

1.Stevensoniansk transskription af ovenstående: Hurra, hihi, det smager godt! Æv hvor er
jeg salig i dag. Ak spleen, dette uduelige liv! Jeg er vild med mig selv, ja enddog forelsket,
jamen jeg tror sågar, at jeg vil giftes med mig selv. Hvor er her mørkt og trist, men sikke nogle
velsmagende is de sælger, man bliver helt lækkersulten
IFI De ’hvor er du smuk!’ hilsner fra FSK

Tilmeld dig FSK på Aula
Henv. Fsk-foreslag@groupcare
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* Filosofisk Studenter-Kollokvium

Semesterprogrammet for resten
2-5 Mikkel Lodahl om begreb og metode
9-5 Simon Lykke Justesen –På sporet af den tabte ting.
16-5 Morten S. Thanning Om den sene Foucaults
samtidsdiagnose.
Alle foredrag er ligger på Onsdage fra 12-14 og foregår i lok.
130 i bygning 1465
Alle er velkomne
Det er gratis at deltage
For øvrigt: Et ganske nyt og glimrende tiltag er, at FSK er
blevet tildelt et ’wildcard’ til aulaplatformen af instituttet;
de er vi dem aldeles takskyldige for. Men det betyder at du,
som studerende har mulighed for at melde dig til Kollokviet,
ligesom du tilmelder dig alle mulige andre kurser. Således
kan du modtage information og indbydelser, tjekke kalender
og oprette fora og den slags lir. Så se at få meldt dig til!
Mvh. FSK

Tilmeld dig FSK på Aula
Henv. Fsk-foreslag@groupcare

27

Aristoteles
dyrkede Yoga
af Niels Skovmand

- fra Politikens Filosofileksikon

Følgende artikel er ment som en inspiration til
din daglige livsførelse. Et livsfilosofisk indslag
på den vores (ofte lidt for alvorlige) filosofiske
scene. Artiklen er ikke videnskabelig af nogen
art, dog alligevel baseret på flere års personlig
nysgerrighed overfor emnet – teoretisk såvel
som praktisk. Af disse grunde skal artiklen ikke
holdes oppe på nogen analyse af nogen art
– det centrale er idéen i praksis. Lad Aristoteles slå dette fast.
”Da den nærværende undersøgelse ikke, som
de øvrige, har teoretisk viden som sit mål (for
vi spørger ikke for at vide hvad dyden er, men
for at blive gode, ellers ville undersøgelsen
være nytteløs), da er det nødvendigt at undersøge handlingerne, og hvordan vi skal udføre
dem. For de er bestemmende også for hvordan holdningerne bliver, som vi har sagt.”
- Aristoteles, Etikken 2.1 (oversat af Søren
Porsborg).

yoga – og sandsynligvis heller ikke nogen
af yogaens krops(for)vridende øvelser, som
praktiseres rundt omkring i byens lokaler.
Den indiske yogiske filosofi er en meget omfattende livspraksis, som kan læses af det
indledende citat: En højere indsigt opnås i filosofien igennem bestemte praktiske meditationsøvelser – og ikke igennem rationel kontemplation, som vi på filo kender den. Disse
meditationsøvelser er holistiske – det vil sige,
at de omfatter hele ens livsførelse:
I den vestlige kultur er vi vant til at opdele livet
som en lagkage: at vågne, at spise morgenmad, at arbejde, at dyrke idræt, at sove, osv.
Alting vi gør er delt op i adskilte afdelinger – kagens stykker er skåret ud. Fra en holistisk synsvinkel er der derimod ikke tale om separate,
adskilte dele af livet – nej, snarere vil holisten
skære lagkagen op horisontalt og se, hvordan
alle delene hænger sammen. Alle livets aktiviteter er altså kædet sammen i én lang række
– alle handlinger er egentlig én!
Tag f.eks. situationen at skrive opgave: Det
er ikke unormalt at høre, nogen glæder sig til
”det er overstået”, mens de piner sig halvt ihjel
med at skrive. Men for holisten er der intet, der
ender, når opgaven afleveres. Livets helhed er
– før, under og efter – så det er snarere pointen
at blive god til at leve (også mens man skriver
opgave) og fortsætte helheden af det liv, man
allerede lever, når opgaven er afleveret.
Ideen med denne artikel er at inspirere til nye
veje at erkende på. En måde at ’se verden i et
nyt lys’. Her tænker jeg udelukkende på erkendelse med udgangspunkt i fornemmelsen.
Man kan kalde det en art romantik.

”Jamen, jamen, jamen, Aristoteles dyrkede
ikke Yoga”, tænker du måske? Jo. Aristoteles
dyrkede yoga. I hvert fald i denne artikels
bredeste brug af ordet. Dog ikke tag-en-dybindånding-og-koncentrer-dig-om-dit-indre28

Den daglige Yoga
Kernen i yoga-princippet er, som sagt, at erkendelse opnås ad praktisk vej. Denne erkendelse er ikke blot teoretisk, men påvirker den
måde, man lever på – samt ens verdensopfattelse:
”Den lykkeliges verden er en anden end den
ulykkeliges.”
- Ludwig Wittgenstein
Hvis vi ser bredt på yogaideen, er der masser
af daglige yogaer vi alle udfører. Morgenritualet er en yoga – hele turen fra at vågne, tisse,
spise morgenmad og cykle til universitetet er
en yoga. Således er opgaveskrivning yoga.
Skænderi er yoga. Venlighed er yoga. Kærlighed er yoga. Sex er yoga. Onani er yoga.
Frysepizza er yoga. Idræt er yoga. Øl er yoga.
Fjernsyn er yoga, om end ofte en sølle en af
slagsen. Dit møde med licensmanden er yoga.
Musik er yoga!! Enhver yoga påvirker resten
af ens dag. Enhver yoga giver én det trip man
kører på. Det humør man har.
Derfor er det oplagt at tale om god yoga og dår-

lig yoga. Idet enhver aktivitet påvirker resten af
ens dag, gælder det om at undersøge, hvad
der er til gavn for ens tilværelse! Én ting er
naturligvis dagen i dag, men som alle filosoffer
véd, gør én svale ingen sommer. Derfor er det
gode yogiske liv at påvirke ens levevis i hver
enkelt begivenhed, hver enkelt samtale, hver
enkelt bevægelse. Man kan kalde det ’at øve
sig på at leve’.
Men slå nu koldt vand i blodet. Vi må starte et
sted. Først skal vi høre historien om Torben.
Torben Ulrichs yogiske glidefaldstur
Mange kender sikkert allerede Torben Ulrich:
Tennisspilleren, jazzmusikanten, journalisten
og buddhisten. Han har som tennisspiller vundet 19 danmarksmesterskaber 1948-1968 og
spillede indtil han var 49 år. Hans tennispraksis var meget præget af buddhismen og holismen. Ulrich udtaler sig her om ’holismen i
buddhismen’:
”En praksis er at arbejde med sig selv og ifølge den buddhistiske tradition er alt for så vidt
praksis – også at gå ned og købe kaffe hos

Torben Ulrich laver glidefald på vej mod Rødby.
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købmanden. Men alligevel sætter man særlige
aktiviteter i et mere formelt focus. I zen-traditionen i Japan drejede det sig jo f.eks. om
sværd- og bueskyttekunst, som sattes i forbindelse med åndedræts- og meditationsøvelser.
Det samme kunne man gøre med tennis – og
formentlig også andre idrætsgrene.” (Ulrich i
Jazz, Bold og Buddhisme, s. 328).
I efteråret 1987 tog Ulrich hul på en, for ham,
ny yoga, ny praksis – glidefaldet. Glidefaldet
er en gammel buddhistisk praksis. Det er en
fremadskridende bevægelse, som dækker vejen imellem flere hellige steder. Vejen dækkes
altså bogstavelig talt med kroppen. Distancen
var 150 kilometer fra Center for Tibetansk
Buddhisme i København til et lignende center
i Rødby på Lolland. Efter at have udført turen,
hvilket tog flere måneder, udtaler Ulrich sig om
forbindelsen af denne praksis til sit idrætsliv:
”Det fundamentale er imidlertid, at man i meget
høj grad kan rette opmærksomheden på de
ønsker – om et langt liv osv. – i stedet for at
beskæftige sig med, hvad der står på resultattavlen, hvem der fører, hvem der er bagud
– om man er ovenpå eller nede. Således at
se væk fra resultatet – ikke så meget at være
blind for resultatet som at afskære tilknytningen til det – giver en styrke, der næppe lader
sig måle i gængs idrætslig forstand, fordi den
ikke giver sig ind på idrættens dualistiske forankring i sejr og nederlag” (Jazz, Bold og
Buddhisme, s. 341).
Praktiske forslag til yogiske øvelser
Vi er nu kommet nær artiklens slutning – der
hvor snak måske bliver til praksis. Siden der
er tale om praktiske øvelser, må forskellige
øvelsers værdi findes igennem afsprøvning.
Spørgsmålet er: Findes der særlige former for
yoga (i bred forstand) som gør at man ser på

verden med andre øjne? At man bliver mere
venlig? Mere kærlig? Opnår større indsigt i
verdens sammenhæng? (jævnfør indledende
citat) Måske at man scorer til næste fredagsbar? Svaret er: Det gør der uden tvivl!
Følgende eksempler er eksperimenter. Man
kan lige så godt tage ideen om yogaen op som
led i ens hverdag – det behøver ikke være vildt.
Dog opfordrer jeg til at tage en – eller flere af
disse praksisser op og forsøge at leve dem.
Erkende verden gennem dem. Eller selv at opdage øvelser – og dele dem med andre i næste
udgave af bladet. Husk det er selve idéen om
praksis’ påvirkning på livet og verdensanskuelsen, som er vigtig. Og måske endnu vigtigere:
Det er fornemmelsen og følelsen, som er den
primære kontakt til verden.
Stå tidligt op om morgenen – start dagen kl.
7.30.
Vær vågen hele natten.
Ryg en smøg en nat – alene – med udsigt over
Århus Havn.
Tag på blaffertur til København (fra færgelejet
på havnen).
Omfavn en gammel eg.
Bad nøgen i Vikingeklubben Jomsborg (ved
den permanente).
Overnat med et par gode kammerater i et af
Marselisborgskovens shelters.
Ryg en skævert og spil bordtennis (en ret syret
oplevelse af kroppens automatik!)
Genlæs alle gudsbeviserne – og sæt dig for at
missionere til næste fest!
Gør gode handlinger – uden at ville gøre andre
opmærksomme på det.
Drop den daglige spiller i en uge: Se, hvad der
sker.
Tag den resterende opvask på kollegiekøkkenet – uden at klage og uden nogen véd det.
Eller en udfordring: Forsøg at leve som ægte
utilitarist en enkelt dag!
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Et Forsvar for den
Idealistiske Studerende
af Kasper Porsgaard

Ytringer som ”lad os nu lige være realistiske”
Man hører ofte det gamle ordsprog citeret: den kan ses som talehandlinger i Austin’sk forstand.
der ikke har været idealist som ung, har intet Handlinger der med variabelt deskriptivt indhjerte, men den, der ikke er realist som vok- hold tjener til at udføre en bestemt funktion, i
dette tilfælde funktionen at trænge alle ideer til
sen, har ingen hjerne.
side og præservere status quo.
Hvad angår udsagnet er det værd at bemærke,
at det synes at være formuleret af en realist. Ide-alisten har i det mindste en ide om verden,
Underforstået er her, at idealisme er noget mens realisten synes at påstå, at sådanne ideer
man vokser fra, mens realisme er noget man skulle være unødvendige. Derfor er realisten
opnår med alderen. Underforstået er også, at den egentligt politisk-etiske part i udsagnet:
den unge har et moralsk engagement, men hans ytring påstår at rumme en beskrivelse,
manglende erkendelse, mens den ældre har men indeholder i virkeligheden en handling.
det modsatte.
Men er det ikke for nemt at angribe dagligdags
Sandheden er imidlertid mindst den om- ordsprog med sådanne filosofiske standpunkvendte.
ter? Er det ikke – for nu at bruge et andet gammelt mundheld – som at skyde gråspurve med
Det idealiserede perspektiv på verden in- kanoner?
deholder ofte mindst én sandhed, mens det
såkaldt realistiske perspektiv sjældent inde- Svaret er, at nedskydningen af de dagligdags
holder noget overhovedet, men tværtimod vendinger og talemåder faktisk er vigtig. Og
tjener til at ”mane til besindighed” og derved det, fordi de spiller en meget vigtigere rolle i
bevare den bestående orden. Hvornår hører formningen af almindelige menneskers bevidman nogensinde en selvudnævnt politisk ’real- sthed end de filosofiske diskussioner, vi til daglig fører i læsegrupper og til undervisning.
ist’ udtale sig om noget som helst?
Filosoffen Slavoj Zizek ynder at bruge Tom og
Jerry-tegnefilmene som modeksempel: den
ekstremt karikerede verden som her præsenteres, indeholder én sandhed om vores egen
verden - det er et sted evindeligt præget af
krig og udbytning: når den ene er blevet slået
flad med en hammer, rejser han sig blot op, og
kampene begynder forfra. Det stopper aldrig.
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Denne artikel skal altså være en opfordring til
at skyde med filosofisk skarpt. Af og til rammer
man nemlig noget, man ikke vidste, var der
– som forbryderen i David Lynch’s film Mulholland Drive, der, i færd med at fingere et selvmord, affyrer sin pistol ind i væggen blot for at
høre nogen råbe ”AV FOR HELVEDE!” på den
anden side.

Anmeldelse og åbenlys overfortolkning
af

”Tummelumsk”
af Jon Auring Grimm
Philosophia har som noget nyt valgt at udsende
en børnebog og det er derfor nærliggende at
spørge, hvorfor et filosofisk orienteret forlag
giver sig i kast med børnelitteratur. Bogen er
simpel. Et barnebarn besøger sin bedstefar,
men der er noget der ikke er som det plejer. Vi
kan nu sidde og gætte med og finde ud af om
vi kan afsløre uoverensstemmelsen - et plot af
Usual Suspect’ske dimensioner. Men Tummelusk er ikke nogen helt almindelig bog. Bogen
lader sin inspirere af den herlige nonsens vi
finder i Alice i eventyrland og Bag Spejlet, men
erklærer frimodigt at dette er en anden historie. Hver side består af store tegninger og en

kort følgetekst og det er i tegningerne at bogens styrke ligger. Illustrationerne er overpakket med absurditeter: havenisser på udflugt,
underlige perspektiver, motiver der kravler op
af gulvtæppet, slips
der hænger ud af billederne, samt hilsner
fra diverse filosoffer
der drikker med fra
deres billedrammer
osv. Men det er tilsyneladende ikke den
opvaskende
giraf,
statuen der er i færd med at hugge sig selv ud
eller indianerne i mellemgangen, der adskiller
sig fra en normal dag hos bedstefar. Denne
dyrkelse af de surrealistiske og absurde skulle
ifølge pressemeddelelsen stimulere børns forestillingsevne, fantasi, deres evne til at skelne
mellem fantasi og virkelighed, såvel som evnen
til at tænke abstrakt og slutteligt evnen til at
anvende tillært viden i nye situationer. Dette
har indbragt bogen priser samt anerkendelse
fra en større undersøgelse af børnelitteratur.
Mens illustrationerne bestemt er bogens styrke er det også bogens svaghed. Motiverne er upåklagelige, sjove og flere gensyn
værdige. At afsøge illustrationernes mange
absurditeter er sjovt og uden tvivl inspirerende
for børn der er lige så skøre som undertegnede. Det er snarere stregen der forekommer
en smule banal og uinspirerende. En socialrealistisk opbyggelig bog omhandlende mobning kunne snildt være udført i samme streg
dog uden absurditeterne. Den tilstræbte neorealisme der afsløres i stregen står derfor i
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til gætteri og vor intuition; fornuften er dermed
tillige vores begrænsning og vores eneste mulighed for at orientere os i bedstefars absurde
univers. Bogen er dermed et fremragende
forstudie til kunstnere som Lewis Carroll, M.
C. Escher og Rene Magritte (de er ham med
piben der ikke er en pibe), samt absurdister
og surrealister såsom Camus, Dali, Breton
osv. Man kunne snildt forestille sig en Tummelumsk Part 2 (Mega Hard) der i højere grad
lod sig inspirere af de umulige perspektiver vi
finder hos Escher. Modsat Camus’ Den Fremmede formidler Tummelumsk absurditetserfaringen på en sjov og kuriøs måde. Det er godt
nok den latterlige fornuft der sætter [os] op
imod hele skabningen, men i Tummelumsk er
dette ikke så tosset endda. Eller rettere: det er
temmelig tosset og det er derfor ikke så tosset
endda. Tummelumsk anbefales derfor af undertegnede der til fulde tilslutter sig tosserier
og absurditeter. Bogen retter sig nok mod de
lidt yngre læsere og vi der er lidt ældre skal
kontrast til tosserierne, hvilket ganske givet er nok hellere fornøje os med Eshcer, Magritte
en pointe. Neorealisme er bare ikke specielt og Carroll. I 1918 anmeldte Aage Hermann en
interessant udført og bogen ville vinde ved futuristisk kunstudstilling med følgende ord:
en mere personlig streg. De surrealistiske påfund, de herlige absurditeter og umulige pers- Græd ikke så aflangt, du grønne ansjos,
pektiver er derimod bogens styrke. Og bogen endnu kan dit træben vel spille,
lever godt op til surrealismens erklærede mål hvis tyren har bidt dig i armen, så flyv
at trænge igennem den eksisterende virke- med strømmen til Vridsløselille.
ligheds skorpe frem til det virkeligt virkelige, Gik høkassens frihjul over gevind,
det surreelle også kaldet det overvirkelige. nuvel, men der vokser radiser
Jeg røber forhåbentligt ikke for meget ved at på taget af Trælast-Simonsens hus,

nævne at twistet er en tilbagevenden til en det står i de svenske aviser.
mere jordbunden virkelighed. Man kan derfor
blot håbe at den kan inspirere til en kreativ og Ordene var nok ment parodisk men passer
abstrakt tankegang der kan modstille sig den så ganske udmærket i denne sammenhæng.
fornuftdyrkelse der præger den vestlige verden Tummelumsk er anbefalelsesværdigt og rigtig
og ikke mindst gangene på filosofi. Kant (så godt nonsens for de lidt mindre. Husk derfor
vidt jeg kan se) suger da også lystigt lemon- blot: den, der har børn med sin Hustrus Mand,

ade fra sin billedramme. Da bogen ikke afgiver Faar ingen Agurk på sin Palme.
et arkimedisk punkt hvorudfra normalen kan 
Camus: ’Sisyfos-myten’, s. 55.

Aage Hermann: ’Futurisme’ første strofe
bestemmes og plottet afsløres, er vi overladt

Aage Hermann: ’Futurisme’ anden strofe
33

Lord of the Revolutions
- en anmeldelse

af Kasper Christensen
Jeg går ud fra at navnet Thomas S. Kuhn lyder velkendt for de fleste på dette institut. Jeg
er i hvert fald sikker på, at alle på den filosofiske (rigtige, red.) side af instituttet, på et eller
andet tidspunkt i løbet af deres uddannelse er
stødt på den – i disse kredse – nok så kendte
amerikaner. Vi er således bekendte med begreber såsom: paradigme, normalvidenskab,
faglig matrix etc. Men denne del af det er blot
hvad Kuhn skrev; hvad man rent faktisk kan
sætte sig ned og
læse i hans udgivelser – et helt
andet spørgsmål
er hvorvidt det,
som Kuhn i sin
tid brugte en stor
del af sit liv på at
udtænke og nedskrive, faktisk har
haft en egentlig
indflydelse?
Og det er netop dette sidste spørgsmål som
Hanne Andersen og Jan Faye undersøger
i bogen ”Arven efter Kuhn”. For der er ingen
tvivl om at folk læste, og stadig læser (bl.a. her
på filosofi) Kuhns værker – spørgsmålet er blot
hvorvidt Kuhns tanker har haft en egentlig indflydelse på de forskellige videnskaber?

foreligger der i bogen svar på spørgsmålet om
Kuhns indflydelse fra så forskellige felter som:
videnskabsteori, videnskabsfilosofi, sociologi,
fysik, biologi, geografi, antropologi, psykologi,
sprogvidenskab og æstetiske videnskaber. Jeg
vil dog ikke gå i detaljer med en anmeldelse af
hvert af disse afsnit for sig.
Første ting det er værd at bemærke er, at dette
ikke er en bog om Kuhn. Bogen er ganske vist
forsynet med et indledende afsnit om Kuhns
liv og levned, samt en hurtig gennemgang af
de mest centrale tanker i hans forfatterskab.
Dette har naturligvis sine fordele, idet resten
af bogen er skrevet som om Kuhns tanker og
ideer på forhånd er kendt. Så hvis du leder efter en bog der diskuterer Kuhns begreber på et

Til at besvare dette spørgsmål har Andersen og
Faye allieret sig med en række forskellige forfattere, som hver især giver deres fortolkning af
Kuhns indflydelse inden for deres felt. Således
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rent teoretisk niveau, så er det ikke denne. Bogen handler derimod om Kuhns indflydelse på
de pågældende videnskaber; spørgsmål som:
”Har Kuhns ideer ændret den pågældende
videnskabs selvforståelse?”, ”Kan Kuhns
begreber bruges på den pågældende videnskab?” og ”Hvorledes er Kuhns tanker blevet
brugt i den pågældende videnskab siden udgivelsen af The Structure of scientific revolutions? – og er hans tanker stadig til stede?”.
Hvad der umiddelbart kan virke mærkeligt er,
at de fleste skribenter faktisk konkluderer, at
Kuhns indflydelse har været minimal, hvis overhovedet tilstede. Denne påstand er måske en
tand for stærk og skulle måske omformuleres
til, at de fleste skribenter konkluderer at Kuhns
tanker og ideer ikke længere er til stede i de
pågældende videnskaber. Hvad der er endnu
en sjov detalje er, at langt de fleste videnskabers brug af Kuhns begreber, faktisk grundlægges på en direkte fejlfortolkning af Kuhn,
eller i det mindste en utrolig fri fortolkning – bl.a.
ved at tolke Kuhns monoparadigmatiske teori
(en teori om videnskaber med ét paradigme)
som en teori om videnskaber med flere herskende paradigmer, således som det gøres opmærksom på i de fleste af bogens kapitler. Det
er således spændende at læse hvorledes det
er muligt at lægge så mange forskellige fortolkninger på ét eneste værk (jeg tænker her
primært på The structure of scientific revolutions + postscriptet fra ´69).

vide mere om Kuhns indflydelse inden for et
felt end dem, som faktisk arbejder og forsker
inden for disse felter?), men det gør desværre
også at bogen mister sin røde tråd. Dette er
selvfølgelig ikke en altafgørende dårlighed,
idet bogen kan læses som 11 mindre artikler
om samme emne.
Hvad der endvidere er værd at bemærke er,
at næsten samtlige forfattere i deres indledning gør opmærksom, at dette ikke kan blive
en detaljeret og i dybden gående gennemgang
pga. den givne plads. Dette virker for mig som
en umiddelbar afskrivning af bogens relevans
– man skriver da ikke en bog om ét emne
uden at gå så meget som muligt i dybden med
det og belyse ethvert aspekt. Dette betyder
at mange af bogens kapitler bliver decideret
name-dropping, uden det egentlig bliver særlig
belyst hvordan disse har brugt Kuhn i deres
teorier om den givne videnskab. Jeg må derfor
desværre indrømme at jeg efter at have læst
bogen sad tilbage med en noget tom fornemmelse.

Jeg må derfor konkludere, at bogen måske nok
er væsentlig for folk, der studerer eller ønsker
at studere inden for et af de på gældende felter, som beskrives i bogen, og som derudover
ønsker et overblik over Kuhns virke i dette felt.
Men som filosof må jeg erkende, at jeg ikke
finder bogen særlig relevant, med mindre man
er fuldstændig vild med Kuhn og bare ikke kan
få nok af snak på kryds og tværs om paradigMen når ovenstående er sagt har denne læser mer, revolutioner etc.
utrolig svært ved at finde flere spændende
ting ved bogen. Der er selvfølgelig ingen tvivl
om at Andersen og Faye mener det godt, Hanne Andersen og Jan Faye (red.) ”Arven
men der alligevel flere ting som gør bogen til efter Kuhn”, Forlaget Samfundslitteratur, 237
en lidt mærkelig oplevelse. Ideen om at lade sider, 248 kr.
forskellige forfattere fra forskellige felter give
deres bud på Kuhns indflydelse lyder umiddelbart som en fornuftig idé (for hvem skulle
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stor

DOXA

artikelkonkurrence
Et glimrende eksempel på en filosof der forstår at komme ud til
masserne er naturligvis Peter Singer. Hans preferenceutilitarisme
er en af mange måder at begrunde et liv som vegetar.
Hvad DOXA nu godt kunne tænke sig at vide er, om Peter Singer
eller meget gerne andre filosoffer (dette inkluderer også dig,
kære læser. Se her er der virklig en mulighed for at levere lidt
filosofi på egen hånd!) har en løsning på følgende problemstilling:
Må en vegetar spise en selvdød, vild ko?
- selvdød betyder her, at koen er nyligt død og således
at betragte som værende af samme standard som en
frisk fra slagteriet.
- at koen er vild er for at sikre at den ikke er avlet for
nogens skyld og dens liv dermed ikke kan siges at være
skabt som middel for andres mål.
Alle svar modtages og de bedste trykkes i næste nummer af
DOXA.
Der er diplom og præmier der kan indløses i fredagsbaren til den
bedste besvarelse.
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HIK har fået nye øl
- refleksioner over en torsdag aften og irriterende
medstuderende
af Ulrik Lehrskov-Schmidt
Okay, så yours truly gik og passede sig selv
oppe på instituttet en helt almindelig tømmermænds-onsdag. Jeg ved ikke om jeg havde
sovet på kontoret den nat, men sandsynligheden, den tomme romflaske og de fire
jointskodder talte for det. Anyways, så var jeg
lige i det der fine buzz hvor kroppen så småt er
ved at komme op i gear igen. Du kender det.
Hjertet hamrer, ens sved føles klæg og man
har en smag af jern i munden, men af en eller
anden grund forekommer verden alligevel som
et barmhjertigt sted. Så man sætter sig i en
solstribe et eller andet sted og ryger en pakke
cigaretter og håber skæbnen viser sig nådig
og lader alle idioterne gå udenom en.
Ikke fordi Klaus ikke er en fin fyr. Slet ikke. Han
Men nej. Ikke i dag. Og så igen: hvornår har
er bare en af de her små overivrige sataner,
skæbnen nogensinde været karrig med sine idder er i stand til at finde dig i selv det mørkeste
ioter.
hjørne og som åbenbart tager røde øjne og savl
ned af trøjen som et sikkert tegn på at man er
klar på at give
ham en hånd
med
hvad
end han nu
har gang i.
Nå, men jeg
fik så en CD
i hånden og
han ævlede
et eller andet
om, at det
ville være ’super fedt’ og
’totalt cool’,
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hvis jeg gad skrive et eller andet om det og så
sende det til ham. Jeg smilede og nikkede og
sagde at det lød helt vildt spændende mens
jeg tænkte på hvordan mon hans hoved ville
se ud med en økse i panden. Eller endnu bedre: i munden.

ligesom 3. division, hvis man sammenligner
med ”Håndvåben og ludere”-fester i et tomt
hus” eller ”dope dig med piller nøgen i Moskva”-fester,. Men hey: den havde det hele. Vi
drak os i hegnet for de studerendes penge,
tog pigerne på røven, brød ind på psykologisk og stjal, tævede hinanden, væltede rundt
i glasskår og sang. Hvis det var blevet meget
sjovere havde jeg sgu været nødt til at gå ud
på toilettet og shoote up, men vi nøjedes med
et par joints og en lammer.

Og så sidder jeg så her med CD’en. Jeg havde Ellers vil jeg lade billederne tale for sig selv.
selvfølgelig tosset den efter han var gået, men
han er som sagt en insisterende lille prick, så
jeg måtte finde den frem igen.
Den er fuld af billeder. Billeder fra fredagsbarens ølsmagning for noget tid siden. Fin fest.
I hvert fald på universitetsskalaen, der er lidt
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Bagsidens Bagside

Kan man nu også stole på det???
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DOXA
hylder

Otto ”Baggårdspumaen” Brandenburg
1934 - 2007

“Det kan godt være jeg er blevet lidt tynd i toppen; men der er stadig saft i roen.”

