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Leder - part I

Historiens Vingesus
af Rolf Aa. Dyrberg
Den sidste tid har været præget af en
følelse af, at historiens vingesus har
været mere end mærkbar. I mange
måneder havde man ellers forholdt
sig med en vis ligegyldighed, eller
apati om man vil, overfor, hvad pressen nu ellers kunne finde på at skrive
om. Efter muhammedkrisen, hvilken
er blevet betegnet som den største
danske udenrigspolitiske krise siden
2. verdenskrig, skete der ikke så
meget – måske lige med undtagelse af
et folketingsvalg, der med sit resultat
dårligt kunne siges at have frembragt
en forandring, som er synderligt interessant. Jojo, Anders Fogh er måske
den første statsminister fra venstre,
der bliver valgt tre gange, men det
føles dårligt som mere end en statistisk kuriositet.
Næh, der var i over et år en følelse af
agurketid. I det mindste herhjemme.
Søger man i stedet over Atlanten, hvor
storladenhed ikke er udtryk for mere
end almindelige begejstring, men snarere en forventet høflighed, er der sket
ting og sager – historiske ting. Ting,
der også sætter sit præg i det danske.
I særdeleshed er det eksemplificeret
i både finanskrisen og det amerikanske præsidentvalg. For nu at tage det
første først og det sidste sidst, men
6

dog i en noget forvirret kronologi[1],
så står man nu i, hvad der bliver kaldt
(i hvert fald i USA) den største økonomiske krise siden den store depression
i 30’erne. Jeg vil ikke her gennemgå
krisen, da dette allerede er blevet gjort
mange gange i den forgangne tid. I
stedet er det værd at dvæle lidt ved, at
krisens historiske vigtighed beskrives
som ganske umiddelbar, allerede inden den har haft nogen længerevarende virkning på, hvad der sker de
næste mange år. Som det hører sig
og bør, er det ikke, fordi der mangler
bud – fx er der allerede kommet gisninger om USAs snarlige endeligt som
supermagt, og også om den uhæmmede økonomiske liberalismes ditto – men
det kan dog undre, at
man ikke er mere

tilbageholdende med at sætte krisen
ind i et fremadskuende, nærmest profetisk perspektiv.
Ligeledes ses også præsidentvalget
i et historisk lys. I primærvalget anså
man det for historisk, at man for første
gang ville have enten en (hvid) kvinde
eller en sort[2] (mand), som præsidentkandidat for et af de to største
partier i USA (læs: der har tidligere
været køns og etnicitetsmæssigt
”eksotiske” præsidentkandidater, fx
Ralph Nader der som bekendt er af libanesisk afstamning, men ikke nogen
med en egentlig chance for at vinde).
Ved selve præsidentvalget havde
man ligeledes valget mellem at få den
første sorte præsident eller den første
kvindelige vicepræsident. Endnu engang var de historiske dimensioner i
dette tydelige, endda så tydelige, at
medierne så sig nødsaget til at sætte
ekstra meget fokus på det under valgkampen. Da resultatet af valget blev
kendt ville begejstringen ingen ende

tage – man var vidne til et i sandhed
historisk øjeblik.
Nu kan og skal man sige meget godt
om, at det altså er reelt muligt for en sort
mand at blive præsident i USA, men
man efterlades dog med et indtryk af,
at man har forsøgt at forcere, at dette
skal blive til en definerende begivenhed i amerikansk historie. Dette skal
ikke ses som et forsøg på at negligere
den glæde mange (og i særdeleshed
mange sorte amerikanere) føler ved
valget af Barack Obama, men snarere
en undren over, om man i øjeblikket
kan bestemme sig for, hvad historikere om 100 år eller sågar 1000 år vil
beskrive som de vigtige og afgørende
begivenheder i starten af det andet årtusinde efter vor tidsregning.
Når dette er sagt, vil jeg alligevel invitere til, at De, kærer læser, føler
den sagte brise, der udgør historiens
vingesus, den umiskendelige følelse
af, at man er vidne til et stort historisk
øjeblik. Det forholder
sig nemlig sådan, som
De selvfølgelig har
opdaget, at historien
ser Dem over skuldrene –den vil også
læse med – DOXA
er endnu engang at
finde på afdelingen
for filosofi på Århus
Universitet!
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Leder - part II

Lidt har også ret
af Klaus Kohberg

med andre ord en afgørende faktor i
valideringen af lidt-har-også-ret-princippet. Vender vi os mod det blad, De
netop nu sidder med i Deres hænder,
er der også her tale om en høj grad af
nærhed. Om dette nummer af DOXA
kommer til at bringe revolutioner eller
ej, er ikke afgørende. Fordi det netop
nu er i deres nærhed, har det sin ret!
Hvor meget vægt det siden hen bør
tillægges, hvorvidt det er for hårdtslående eller for tamt, er slet ikke
vores opgave at afgøre. Jørgen Leth
siger i sin berømte (og berygtede) biografi, at det er storhedsvanvid at tro,
at man kan retfærdiggøre sin handling
– det ligger langt
uden for det
enkelte menneskes magt.
Nietzsche
ville hævde,
at
kun

Når så meget er sagt om historiens
vingesus, store begivenheder og intet
mindre end DOXAs tilbagevenden til
den filosofiske scene, bør man ihukomme sig de vise ord ”lidt har også
ret”. Nu kunne læseren, ja Dem, foranlediges til at tro, at der bag denne udmelding ligger en slet skjult dårlig samvittighed over, at det længe ventede
DOXA, måske ikke er så svulstigt som
tidligere tiders vidunderudgaver. Dette
er ikke tilfældet. Hvad jeg vil minde om,
er blot, at selvom noget ikke er bygget af marmor og flere etager højt, kan
det godt have sin ret. Valgkampen,
der kører på universitetet for tiden,
skal således ikke negligeres, blot
fordi den ikke er helt så afgørende
for verdenssituationen som den just
overståede ditto på den anden side
af Atlanten. Ligeledes kan man
tillade sig at være sur, når vi taber
1-0 til Wales i venskabskamp.
Princippet om, at lidt også har ret
er skam ikke så ufølsomt, at det
kun kan anvendes positivt. At min
cykel er flad fortjener rent faktisk et
par bandeord med på vejen, selvom
en russisk invasion af en tidligere
sovjetisk enklave er mere betydningsfuld i det lidt større perspektiv. Man
kan sige, at min flade cykels nære
forbindelse til mit liv og givne situation
retfærdiggør mit brokkeri – nærhed er
8

undermennesket har brug for den
slags, for sande overmennesker kan
leve med deres handlinger og disses
konsekvenser. På DOXA er vi hverken
storhedsvanvittige eller undermennesker! Derfor må De, kære læser,
sammen med historiens gang være
med til at lade dommen falde over
denne sorte udgave – et karatefilosofisk mesterværk. Samtidig, på den

lidt større scene, har George W. Bush
også overladt det til historien at retfærdiggøre de handlinger, der på trods af
deres rigtighed ikke bliver forstået og
accepteret i deres samtid. Så uanset
om lidt har ret eller ej, er historien vor
dommer – første skridt på vejen mod
dommen er at nyde denne udgave af
DOXA og med rette glæde sig til den
næste!
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Filosofien som Mærkat
af Rolf Aa. Dyrberg

fysiske implikationer – men de har ikke
brug for filosoffer! Næh, der er ikke behov for elitære filosofiske ”eksperter”,
der mener at have indsigt i dette og
hint, og som stjæler opmærksomhed
fra allerede etablerede sandheder
– folk kan selv klare de overvejelser
de måtte have, der tilfældigvis ligger
inden for filosofiens område. Her når
man så frem til det egentlige: nemlig
det, at det ikke er filosofferne selv, der
er slemme, men deres måde at forholde sig til filosofi på. Det gælder nemlig
om at påtage sig mærkatet filosofi, og
dernæst se bort fra de forventninger

Efter mit første semester som filosofistuderende var jeg i julen hjemme
og besøge min familie i Vestjylland.
Landsdelen har dårligt ry for at være et
kraftcenter for intellektuel udfoldelse,
hvorfor man ikke bliver overrasket,
når responsen på, at man fortæller, at
man læser filosofi sjældent er specielt
opløftende. Imidlertid skulle et møde
med min storebrors daværende mester
(han ernærede sig dengang som tømrer) vise sig at ændre mit billede af filosofien. Med en vis interesse spurgte
denne mester ind til, hvad man så
lærer på filosofistudiet. Jeg kunne berette om spændende emner som logik,
metafysik og etik. Imidlertid efterlod
især de etiske diskussioner mesteren
ganske uimponeret, for han ’vidste da
godt, hvad der var etisk, og hvad der
ikke var’.
Jeg var ikke umiddelbart overbevist om
dette, og undlod at kommentere videre
på det i forventningen om, at det egentlig kunne være det samme om jeg tog
diskussionen eller ej. For nylig er jeg
dog kommet på meget bedre tanker.
Sagen er nemlig den, at folk har brug
for filosofi, i form af de filosofiske antagelser alle (eller i hvert fald de fleste) er
i besiddelse af – fx er der ikke mange,
der ikke har en holdning til religiøse
spørgsmål, og de dertilhørende meta11

dette stiller til én i forhold til en mere
traditionel og elitær måde at diskutere
filosofi på. Eksemplerne på sandheden
af dette er talrige, her vil jeg dog blot
tage udgangspunkt i nogle enkelte. I
særdeleshed kan man finde eksempler på blogs. Jeg vil dog tage mit udgangspunkt i filmen ’The Secret’.

nogen form for traditionel filosofisk
skoling – og det er heldigt! For ellers
havde man ikke kunnet stole på, hvad
han sagde. Ved at påtage sig mærkatet ”filosof” kunne man ellers frygte, at
han ville ryge i samme fælde som så
mange her på instituttet, og forsøge
at holde sig indenfor rammerne for
traditionel filosofisk diskussion, men
Heri fremstilles blandt andet James uden en egentlig filosofisk dannelse
Arthur Ray som filosof. Imidlertid er behøver man ikke frygte dette.
sagen den, at Ray ikke synes at have Et andet eksempel fra filmen er Joe
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Vitale, der dog ikke præsenteres som
filosof, men som ’metafysiker’. Vitale
er tæt ved at falde i fælden i forhold
til, at han har læst på University of Sedona som er et metafysik universitet.
Imidlertid klarer Vitale frisag idet universitetet ikke er akkrediteret, og heller ikke underviser i metafysik som
man forstår det her på stedet. Dette
er vigtigt i forhold til, at man altså kan
have metafysiske overbevisninger
uden at skulle forholde sig til trælse
filosoffer lige fra Platon og Aristoteles
til Putnam og Armstrong.
I forhold hertil skriver Hegel i Retsfilosofi følgende: “Og den værste af alle
former for foragt er som sagt, at gud og
hver mand mener at vide besked om
filosofien som sådan og ser sig i stand
til at sætte sig til doms over den. Ingen
anden kunst eller videnskab bevidnes
en lignende foragt end dette, at man
uden videre ved, hvad det drejer sig
om.” Hegel vil altså forsøge at holde
almindelige mennesker tilbage i en
forældet tradition, hvor det at udtale
sig om filosofi kræver en særlig indsigt.
Heldigvis er der folk herhjemme, der
ikke lader sig forskrække og endda
møder Hegels kritik – folk der skriver
om filosofi på den ”rigtige” måde. I
særdeleshed foregår dette på blogs,
eksempelvis på TV2 Blog under ’tagget’ ”filosofi”. Under dette tag skriver
man ikke alene uden at forholde sig til,
hvad egentlige filosoffer har bedrevet,
men man gør til tider fuldstændig op

med alle elitære forestillinger om filosofien og dennes område. Fx skriver
en person, der for nylig er startet som
lærer, omkring sine udfordringer ved
dette og om overgangen fra studerende til lærer, under filosofi-tagget.
Dette har ikke noget med den gamle
elitære filosofi at gøre, og på denne
måde når man helt udenfor, hvad
denne filosofi beskæftiger sig med,
men bibeholder stadig mærkatet filosofi – man taler altså stadig om filosofi.
Således bliver man i stand til helt at
afvise indvendinger fra de, der gennem universitetet eller den blotte interesse mener at vide noget om filosofi,
da filosofi er blevet omdefineret. Altså
møder Hegels kritik af ikke-filosoffer
sin skæbne, fordi de elitære filosoffer
ikke længere har noget at gøre indenfor ”rigtig” filosofi – det er da smart!
Hvis der er nogen, der i forhold til ovenstående er bekymrede for, om vi
overhovedet kan benytte en eventuel
universitetsgrad i filosofi til noget, kan
jeg forsikre jer for, at perspektiverne
er ganske opløftende. Løsningen er
nemlig simpel: hvis vi starter diverse
blogs kan vi få lige præcis de erhverv
vi ønsker. Dagene, hvor elitære automekanikere fortæller mig, at jeg ikke
må komme benzin på en bil med dieselmotor, kan være talte, for hvem siger, at man under mærkatet ”biler” ikke
kan snakke om Kants transcendentale
æstetik? Hold således øje med om begreber som ”fri vilje” og ”utilitarisme”
dukker op næste gang du har din bil
på værkstedet.
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En advarsel i
juleræset
af Klaus Kohberg
Selvom dette nummer af DOXA er
officielt dedikeret alt andet end vintermånedernes højtid, kan julegaveræset og dets evigt eskalerende
karakter dog godt give anledning til at
ihukomme sig et par overvejelser om
forbrugersamfundet. Disse stammer
primært fra det lidet evangeliske skrift evne til at skabe for derved at kreere et
om menneskets betingelser, The Hu- varigt produkt. Det eneste mere varigt
end denne slags produkter er dét, som
man Condition.
mennesket skaber qua menneske i det
Dét skete i de dage, da de gamle politiske rum. Der, hvor mennesket for
grækere gik rundt i deres bystat og alvor udfoldes som et sådant og opnår
nød det politiske liv, der var helt ad- en udødelighed, der ikke kan lægges
skilt fra det private. I privaten var man- ned i et produkt. Hvordan skal denne
den herre, og naturen blev holdt i ave historie fra de gamle, varme lande så
– med andre ord, her spiste og drak være en advarsel mod uhæmmet juleman og holdt sig i live, så man kunne shopping?
deltage i det politiske liv udenfor hjemmet. Hvad der kendetegner hjem- Med middelalderens feudalsamfund
mets naturlige aktiviteter er den evige og ideen om en nationalstat sker der
cyklus de er tvunget ind i – naturens det, at økonomien bliver et offentligt
cyklus. At spise er intet i sig selv, det anliggende. Magtstrukturen fra hjemskaber intet, men holder én kørende met overføres til samfundet, hvor det
indtil man atter er nødt til at spise for feudale overhoved indtager samme
at holde sig i live. Hvad der derimod position som faderen i en familie.
skabes i håndværk har en varighed og Gøremål som økonomi, der tidlignytte. Den stol, som snedkeren laver, ere hørte til hjemmet og var forbundet hus arkitekten bygger, kan over- det med naturens kredsløb befinder
leve mennesket og bryde ud af den sig nu i samme sfære som den, hvor
cirkularitet, der præger det naturlige. snedkeren sælger sin stol. Der er
At lave en stol er på sin vis at gøre vold naturligvis flere processer såsom ekpå naturen – at tage noget ud af dens spropriation og industrialisering, der
kredsløb og tilsætte det menneskets også har en vægtig betydning; men
14

hvis nærværende tekst ikke skal udvikle sig til et helt testamente må der
her ses bort fra dele af forklaringen på
vore dages julevanvid. Det, der er det
farlige ved, at hjemmets gøremål bevæger sig ud i produkternes område, er
måden hvorpå de forskellige ting bruges: hvad der frembringes til at holde os
i livets cyklus, det konsumerer vi; hvad
der skabes med henblik på brug, det
bruger vi. Det der altså sker, når det
private og det offentlige smelter sammen er, at brugen antager karakter af
konsum. Det arbejde, der tidligere blot
indgik i den cykliske natur har ikke noget endeligt produkt af varighed, men
resulterer kun i mad eller andre livsopretholdende faktorer, der øjeblikkeligt konsumeres. Når denne form for
arbejde bringes i kraft i produktionens
øjemed opstår der varige produkter,
der hver især er en afsluttet proces,
men i den nye situation er processen
uendelig (i.e. cyklisk). Der produceres
med andre ord varighed i én uendelighed. Reaktionen herpå er som sagt
at begynde at konsumere frem for at
bruge de skabte produkter, hvilket re-

sulterer i, at den føromtalte stol, der
som stol med visse komfortable funktioner har en levetid på måske femten
år, nu anses som en konsumvare, der
ikke bedømmes i forhold til dens brug,
men ud fra en idé om, at det er en konsumvare uden varighed, der dermed
kan smides ud når den betragtes som
konsumeret.
Forbindelsen til den vestlige verdens
julevanvid ligger i det, der opstår,
når varige (i.e. endelige, forgående)
produkter sættes sammen med en
cyklisk (i.e. uendelig, selvopretholdende) proces. Resultatet bliver en tilsyneladende uendelig, opadgående
spiral i produktionen – denne spiral
ser vi effekten af, når butikker hvert år
bugner af stadigt større udvalg, med
flere og flere varianter af samme ting.
Man må tage sig til hovedet når man
tænker på, hvor meget der produceres
af alt muligt unyttigt og ubrugeligt. Den
løftede pegefinger, der skal komme
ovenpå enhver god prædiken kommer
til at lyde som følger: husk at bruge
dét, der er skabt til at blive brugt og
konsumér dét, der er lavet med dette
formål. Sid på stolen et par år mere,
der er ingen grund til at smide den ud
‘bare fordi man kan få en ny’. Selvom
spiralen udvikler sig, kan man godt
være med til at holde dens hastighed
nede! Husk i øvrigt det gamle fif om, at
forældre altid sætter stor pris på hjemmelavede gaver. På den måde kan du
flå et stykke natur ud af sin tvungne
rutine, sætte dit præg på den og skabe
et varigt produkt, der danner grundlag
for den verden hvori mennesket kan
leve.
Glædelig højtid!
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Tegneseriekrogen
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af Peter Møller

Programskrift for
prima philosphia
af Niels Kern Bertelsen og Lasse
Johansson
For mange mennesker fremstår ”filosofi” som et uoverskueligt område.
Dette skyldes ikke mindst de mange
forskellige strømninger indenfor filosofien, der hver især definerer filosofien som alt fra ”dialektiske fornuftsprocesser” til ”terapi”. Traditionelt
har man for overblikkets skyld forsøgt
at underordne forskellige filosofiske
teorier forskellige filosofiske skoler.
Man har modstillet fx rationalister og
empirister, realister og antirealister.
Mest udbredt i moderne tid er nok sondringen mellem analytisk og kontinental filosofi. Man synes at have fundet
en række fællestræk mellem filosoffer
fra England og USA, der adskilte dem
væsentligt fra filosofferne på det europæiske fastland.
Vi må stille to kritiske spørgsmål
til denne opdeling. For det første: er
den korrekt? Dette synes ikke at være
tilfældet. Det er fx hverken en nødvendig eller tilstrækkelig betingelse
for at være analytisk filosof, at man
stammer fra England. For det andet:
er opdelingen frugtbar? Skaber denne
opdeling en større forståelse for de
forskelligheder man støder på indenfor
filosofiens mangfoldige verden? Dette
synes heller ikke at være tilfældet. Kriterierne for ”kontinental filosofi” synes
vage, og at foreslå, at tysk filosofi ikke
17

er analytisk, synes absurd. Skal man
forklare en udenforstående, hvad der
adskiller fx Friedrich Nietzsche fra David Hume, synes det forvirrende at henvise til Nietzsches etnicitet. Ydermere
opstår problemer med forklaringen af
forskelle på fx Immanuel Kant og Nietzsche.
Disse er nogle af de væsentligste årsager til at vi har valgt at indtroducere en ny opdeling af filosofferne. Vi mener at have fundet det
mest grundlæggende kriterie for filosoffernes uenigheder. Vi introducerer
hermed: Gladheds/vredheds-dikotomien.
Denne dikotomi definerer nødvendige og tilstrækkelige betingelser
for at tilhøre en af de to fundamentale
filosofiske traditioner. Er man vred, er
man vredhedsfilosof. Er man glad, er
man gladhedsfilosof. Da de to begreber
”glæde” og ”vrede” er indbyrdes inkonsistente opstår ingen problemer med
filosoffer der både tilhører den ene og
den anden lejr. Det er simpelthen ikke
muligt. Ydermere har sondringen umiddelbar appel for alle mennesker; idet
de fleste hurtigt vil kunne placere sig i
den ene eller anden filosofiske skole.
Før vi går videre ønsker vi at bemærke
to væsentlige pointer. For det første
skal denne artikel ses som et udkast
til et forskningsprojekt om den historiske
vredheds/gladheds-dikotomi.
Vi forhandler netop nu med RUC og

SDU om finansiering af forskningen.
For det andet er vores ærinde ikke
at reducere filosofitraditionerne til
psykologiske fænomener. Vi antager
intet kausalitetsforhold mellem folks
gladheds/vredheds-mæssige dispositioner og deres filosofiske arbejde. Vi
retter blot opmærksomheden mod den
rent pragmatiske effekt ved gladhed/vredhed som kriterie.
Vi benytter os af “glæde”
og “vrede” som paraplybegreber. En filosof kan
således også kaldes
vred, hvis han har
en generelt pessimistisk indstilling
til muligheden for
menneskelig erkendelse. Næsten alle
skepticister, relativister og deslige
er vredhedsfilosoffer. Kendetegnene
for
vredhedsfilosoffer er også en
grundlæggende
utilfredshed med de
herskende værdisæt. Gladhedsfilosoffer er som regel mere
optimistiske mht. muligheden for viden. Den
berømte gladhedsfilosof René Descartes formulerede således to gudsbeviser i træk (!) i sine meditationer.
For gladhedsfilosoffer vil vredhedsfilosoffer ofte fremstå som kontrære typer, der insisterer på at være på tværs.
For vredhedsfilosoffer kan gladhedsfilosoffernes epistemologiske og ontologiske grundtanker virke obskure
og virkelighedsfjerne. Således kan

gladhedsfilosoffer fremstå naive, og
kaldes i visse kredse “lallegladhedsfilosoffer”.
Konkrete eksempler
Der er tre måder at være gladhedsfilosof på: jeg kan have en gladhedsfilosofi, et gladhedsfritidsliv eller begge
dele. Ligeledes gælder det
for vredhedsfilosoffer, at
de har en vredhedsfilosofi, et vredhedsfritidsliv eller begge dele.
Lad os gøre det
klarere med nogle
eksempler.
Hume var gladhedsfilosof.
Humes filosofi
var skeptisk
og dermed
vred. Vi har
ingen erfaring af eksempelvis
bevidsthed og
kausalitet,
og
derfor kan vi ikke
vide noget derom.
Det, der alligevel gør
Hume til gladhedsfilosof, var hans muntre
gemyt og udskejende
fritidsliv. Til trods for sin skepsis overfor kausalitet nød Hume altid et spil
pool med vennerne. Han var efter alt
at dømme en hyggelig fætter og en
god kammerat – en rigtig gladhedsfilosof.
Hvorvidt Kant var gladhedseller vredhedsfilosof har været omdiskuteret, men der er i filosofiske kredse
nu bred enighed om, at Kant er vred18

Friedrich Nietzsche er den vredeste
filosof.
Den allergladeste filosof var teologen
Løgstrup. Løgstrup er kendt for ordene ”Pas nu godt på hinanden,” og
”Du ser ud til at være i dårligt humør.
Jeg giver en kop the og en gulerodsbolle, så snakker vi lidt om det” (Den
etiske fordring s. 67 og 221). Knud
Ejler havde en generel optimisme i forhold til vores erkendelse. Vi kan f.eks.
lære en masse om f.eks. gladhed bare
ved at læse en bog af D.H. Lawrence
eller ved at bladre lidt i Det nye testamente. I det private var Løgstrup lige
så elskværdig, som han var rent filosofisk. Derfor er der ingen tvivl om, at
Løgstrup er den allergladeste filosof.
En pudsighed i forbindelse med Løgstrups gladheds-/vredhedsstatus er,
at han en tid læste under en rigtig gal
tysker – nemlig Heidegger. Vi oplever
dog gang på gang, hvordan glade og
vrede filosoffer finder sammen i det
private.

0-2 point: Du er vredhedsfilosof – op med humøret!
3-4 point: Tillykke, du er gladhedsfilosof!

Quiz! Hvad har du lært?
Find de fem vrede filosoffer
David Hume? Platon? Heraklit? Parmenides? Karl Marx? Rudolf Carnap? Den
tidlige Wittgenstein? Den sene Wittgenstein? René Descartes? John Locke?
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Svar på quizzen: Heraklit, Parmenides, Karl Marx, Rudolf Carnap og den tidlige Wittgenstein.

hedsfilosof. Kants filosofi var glad: ”Ah,
Hume. Slap nu lige af. Vi kan altså godt
erkende kausalitet, og desuden har
vi et transcendentalt jeg.” (KrV 324).
Hvorfor er Kant så vredhedsfilosof?
Ligesom med Hume skyldes Kants
gladheds-/vredhedsstatus hans gemyt. Kant er flere steder i idéhistorien
beskrevet som en sov-med-hænderneovenpå-dynen-kind-of-guy. Og det var
tungen på vægtskålen, da Kant skulle
distribueres efter det nye princip.
Der findes også vredhedsfilosoffer, som er vrede både i deres
filosofi og i det private. Den allervredeste er Nietzsche skarpt forfulgt af
Heidegger. Nietzsches filosofi er rig
på vrede citater. Eksempelvis ”Fuck
alt” osv. Desuden blev Nietzsche all
time greatest lyseslukker med ordene
”Gud er død.” Men det er ikke kun Nietzsches filosofi, der er vred. Efter alt
at dømme var han en sær snegl, en
kaffehader og havde i øvrigt en ond
søster. Der er altså ingen tvivl om, at

Filosofisk

studenterkollokvium
Her mødes de kloge hoveder - og de
mindre kloge hoveder. Fri entré og
gratis kaffe og lækker kage. Der er
også filosofiske oplæg. Det sku’ du ta’
og prøve, det er SÅ hyggeligt.

Se mere på

kollokvium.dk
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Facebook...
af Klaus Kohberg

grad den tilsyneladende nære forbindelse til den ikke-virtuelle verden lader
Facebook være et middel til en autentisk socialitet, der ikke antager samme
karakter af parallel-verden, som det er
tilfældet med avatarbaserede virtuelle
virkeligheder.

Facebook, fjæsbogen, fæcesbukken. Kært barn har som det ofte er
proklameret mange navne, men hvad,
der adskiller Facebook-fænomenet
fra så mange andre mødesteder på
nettet, er, at man her rent faktisk benytter sit ’virkelige’ navn. Der er ikke
tale om, at avatarer eller andre mystiske alias-agenter mødes i et andet
liv – eller ”Second Life” om man vil.
Hvorvidt den database, der efterhånden indeholder informationer, også
dem, der ikke vil gavne til en jobsamtale, er forbundet med overvågningssamfund og STASI-tilstande, er
så rigeligt debatteret og er følgelig
ikke genstanden for den herpå følgende lille undersøgelse. Interessant
er det derimod at overveje, i hvor høj

Mig og mine venner
En slående forskel på Mig (med stort
M) og mig (den udgave af Mig der
findes på Facebook) er antallet af
venner, der kan administreres. Den
øvre grænse for venner på Facebook
er 5.000 styk; en grænse skaberne
mener, er helt i orden at sætte, da det
må betragtes som urealistisk at have
mere end 5.000 venner. Selv som
socialt dyr synes en sådan mængde
venner at være umulig at administrere
i den virkelige verden. Teknikken er
således en afgørende del af livet på
Facebook på minimum to måder: For
det første sidder man foran sin computer og oplever den Facebook’ske
verden medieret, for det andet varetager lagrings- og sorteringssystemer hukommelsesfunktioner, der ellers
er en begrænsende faktor for at kunne
være involveret i et flertal af sociale
sammenhænge i den forstand, at der,
for at kunne være en fungerende del
af et fællesskab, kræves, at man kan
huske dets medlemmer, disses status, omgangstonen, fælles holdninger
osv.
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Med computeren som medium kan det
rimeligvis antages, at brugeren har en
fornemmelse af at interagere med verden gennem denne og dermed være
bevist om det skarpe skel mellem den
virkelige og virtuelle verden. Computeren fungerer imidlertid samtidig som
navigationsredskab i den virtuelle verden, hvilket betyder at for at kunne
navigere i og opfatte denne, benyttes
computeren i højere grad som perceptionsartefakt1. Når Jeg hengiver sig
til mig på nettet, bliver grænsen, der
fysisk udgøres af skærmen, således
sløret, og det er mine (ikke Mine) erfaringer og navigationsmuligheder, der
er afgørende for, hvad jeg kan foretage
mig. Hermed bliver
andet punkt relevant: i Mit sociale liv er Mine
erfaringer
og
navigationsmuligheder begrænset af Min evne
til at overskue
Mine fællesskaber; denne begrænsning findes ikke
på Facebook (i hvert fald ikke før man
rammer loftet på de 5.000 venner – det
anses her for værende så godt som
uendeligt mange), hvorfor forudsætninger for socialitet her er ganske anderledes end i den virkelige verden.
Hvordan man vil reagere på denne
situation er naturligvis ikke entydigt.
Her vil antagelsen dog være, at de to
forskellige udgangspunkter må medføre to forskellige former for socialitet.
At mennesket befinder sig i verden og
forholder sig til dette, og ikke mindst
de begrænsninger det medfører, er

afgørende for måden, hvorpå der kan
leves2, og dermed også for socialitet,
som værende en del af menneskelivet.
Hukommelse ad libitum
Når vi pludselig står i en situation, hvor
fællesskaber ikke længere er begrænset af hukommelsen, vil det være muligt at holde en mængde bolde i luften,
der ikke vil kunne begribes udenfor den digitale verden. Men med en
grundlæggende betingelse for disse
fællesskaber ændret, kan der drages
en parallel til menneskelivet fritaget
for dødelighed som grundlæggende,
begrænsende betingelse. Forsvinder denne begrænsning
vil, hvad der tidligere
fremstod som værdifuldt, skulle tages op
til revision. Mange
aktiviteter
mister
ikke nødvendigvis
deres mening, men
får alligevel en status af ”nå ja, det
kan man også i morgen”, hvis ikke vi havde
en bevidsthed om begrænset tid til
rådighed. Netop dét, at der ikke for
evigt vil være en ”i morgen” betyder,
at nogle aktiviteter værdsættes mere
end andre, dvs. at noget kan have
værdi. Hvis argumentet overføres til
Facebook, betyder det, at de ikke-eksisterende grænser bevirker en kraftig
devaluering af aktiviteterne – i denne
forbindelse fællesskaberne. Hvad der
kan opnås bliver et fællesskab, der i
kraft af sin digitale ubetingethed ikke
kan opnå højere status end et pseudofællesskab.
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Inden denne konklusion opfattes
som lutter sure rønnebær, bør konsekvenserne af det lettere pessimistiske syn på internet-fællesskaber
overvejes. Ikke mindst set i forhold til,
hvad der forventes af disse fællesskaber. At ty til hjælpemidler, for at afhjælpe menneskelige begrænsninger,
er ikke noget nyt fænomen og de færreste vil mene, at opfindelsen af kalenderen3 har udhulet værdien af sociale
relationer, blot fordi indehaveren har
mulighed for at planlægge mere, end
der kan huskes udenad. De forhold,
der tillægges særlig værdi, får oftest
lov til at trumfe kalenderen, hvis dette
kræves. På samme måde kan vi spørge
”hvordan vil den dydige Facebookbruger handle?” Ved at lade de nærmeste relationer, dem, der er betinget af
menneskets væren menneske, have
prioritet over digitale fællesskaber, vil
Facebook kunne operere supplement
uden at ændre ’virkelige’ forholds status. Som Aristoteles redegjorde for,
ligger dyden et sted i midten, og såvel
som ukritisk overdreven brug af Face-
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book vitterlig vil medføre, at sociale relationer mister deres værdi, kan modvilje mod enhver form for organisering
af relationer føre til, at ingen får den tid
og opmærksomhed, de kræver.
At Facebook skulle være intrinsisk
ondt bliver i lyset af ovenstående svært
at argumentere for, så for at slutte af
med at erkende, at den korte historie
blev lang og stadig med løse ender,
må Holberg komme til orde: ”Alt med
måde!”

1 Jf. Merleau-Pontys overvejelser om motor skills
og perceptual skills, førstnævnte yderligere opdelt i
navigational skills hhv. interactive skills; Brey, Philip
”Technology and Embodiment in Ihde and MerleauPonty”.
2 Et eksempel kunne være menneskets forholden
sig til døden (bevidst eller ubevidst, som hos Heidegger) eller dets evne til at skabe (som hos Hannah
Arendt).
3 Kalenderen skal her ses som et hjælpemiddel til
den distræte og ikke, som også er oplagt, som symbol
på inddelingen af naturens tid og efterfølgende effektivisering deraf.

Tegneseriekrogen

af Azadeh Ghavamrad
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SEKRETARIATET
INFORMERER
Du skal tilmelde dig til forårets undervisning via selvbetjeningen. Venligst tjek
hjemmesiden, opslagstavler og e-mail i den kommende tid, hvor der bl.a. vil
blive nævnt hvordan du gør og hvor der står en tilmeldingsperiode.
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Hvad synes du er bedst:
a)at leve et godt liv
b)at leve et langt liv

Hvem mener du ville være den bedste statsminister?
a)Anders Fogh Rasmussen
b)Helle Thorning-Schmidt

Svar: a) Ja, det mener du
b) Ja, det mener du

Svar: a) Ja, det ved du
b) Det er rigtigt, det ved du ikke

Ved du hvornår A-udgaven af
Kritik der Reinen Vernunft udkom?
a)Ja
b)Nej

Svar: a) ja, det synes du
b) ja, det synes du

Svar: Det er Immanuel Kant, bare ikke i en
nøddeskal og hvor det er David Hume.

Gæt en filosof i en nøddeskal
Hvilken filosof er dette i en nøddeskal?
”Jeg elsker bacon”

af Niels Kern Bertelsen
Gåder med Wittgenstein – dagens tema: Propositionelle attituder
Hvad tror du der sker, hvis man kaster en 25-øre ud fra Eiffeltårnet?
a)Jeg tror den ryger ca. 30 cm. ned gennem asfalten
b)Jeg tror den hopper ca. 35 cm op i luften

David ”Humorens Hersker” Hume

med

HURLUMHEJ

Svar: a) Ja, det tror du
b)Ja, det tror du
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Stjernetegn: Vædderen eller ikke vædderen.
Enten står stjernerne rigtig spændende for dig, eller også gør
de ikke. Du vil i den kommende måned stensikkert møde din
drømmepige medmindre det ikke sker. Din økonomi ser rigtig
god ud, eller også gør den ikke. Det kan ikke udelukkes at du
i lang tid har gået og arbejdet på et projekt. Saturns måne indikerer at det enten vil lykkes eller mislykkes. Pas på bøller om
mandagen, hvis du møder dem vil de enten slå dig eller lade
være, og hvis du ikke møder dem vil der ske noget andet. Du
vil i den kommende måned ikke støde på et eneste kontradiktorisk fænomen.

Kierkegaards stensikre horoskoper (efter bivalensprincippet)

Gæt en filosof i en nøddeskal 2
Hvilken filosof er dette i en nøddeskal?

Svar: Sir Alfred Jules Ayer (29. oktober 1910
– 27. juni 1989), bedre kendt som A. J. Ayer
(eller Freddie blandt hans venner).

sextips med
aristoteles
af Lasse Johansson
“For example, a horse gives pleasure
to one who is fond of horses…” - Aristoteles, 1099a.
Det er almen kendt, at Aristoteles skrev
adskillige sider med sextips. Dvs. råd
og vejledning til, hvordan du kan pifte
dit sexliv lidt op. Der kom fornyet fokus
på Aristoteles’ sexede forfatterskab,
da Tracey Cox for få år siden udgav
bogen Hot sex – sådan! Men hvad står
der egentlig i Aristoteles’ sexhåndbog?
Først og fremmest opdeler Aristoteles sex i to kategorier: sex med
henblik på reproduktion og sex uden
henblik på reproduktion. Man kan
sige, at sex i den første kategori har et
telos udenfor sig selv, mens sex i den
anden kategori har sig selv som telos.
Aristoteles lader aldrig til at være i tvivl
om, at det er sex uden henblik på reproduktion, der er sjovest.
Hvad er de konkrete råd, Aristoteles giver? Jo, når vi har sex for at
få børn, er det vigtigt, at manden får
udløsning i rette tid. Det er eksempelvis for tidligt at komme før samlejet (i
bukserne el.lign.), og det er for sent at

komme efter samlejet (for eksempel i
bussen på vej til arbejde). Derimod er
det helt rigtige tidspunkt for mandens
udløsning under selve samlejet.
Hvad så når vi bare har sex for
sjov? Det er helt klart for Aristoteles,
at et håndjob er for kedeligt. Analsex
derimod er for meget af det gode. Men
et godt gammeldags blowjob er helt
perfekt. Hvorfor er et blowjob helt perfekt? Det er det, fordi det altid bliver
gjort rigtigt og på det rigtige tidspunkt.
Vi kan altså her se helt klare paralleller til den Nikomakæiske Etik, som
Aristoteles skrev umiddelbart efter sin
sexhåndbog.
Nedenfor ses den såkaldte ”table of sexual virtues”. Tavlen optrådte
ikke i originalteksten, men er konstrueret på baggrund af flere års indgående arbejde med teksten.
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Varsel: Feministisk
klumme med et
humoristisk islæt
af Hanne Toft Christensen, Tone
Dandanell og Marie Andersen
Du har måske ligget vågen de sidste
mange nætter og funderet over, hvad
de kære doxister dog kunne finde på
at bruge lige netop denne spalteplads til. Du har måske endda frygtet, at den ville blive
brugt på så useriøse formål,
at filosofimiljøet i Århus de
næste to årtier må kæmpe
en brav kamp for at ryste
prædikatet ”filosofi light”
af sig igen.
Men bare rolig. Dette
foretagende er dødsalvorligt. Meget. Vi er
en række feminint udfordrede
filosofistuderende, som fremover, i dette mobile
geografiske
punkt,
vil afprøve ytringsfrihedens grænser
- indenfor rimelighedens grænser. Vi vil berette
om alt, lige fra det
at være ny på filosofistudiet, egne
forhåbningerne og bekymringer derved, til det at være kvinde
på filosofistudiet og andres fordomme
derved. Det bliver skarpt, det bliver nådesløst, det bliver samtalens

brændpunkt. Glem de to store H’er aka
Heidegger og Hume, sørg blot altid for
at læse den spændende del af Doxa,
inden du går ud af døren. Uden denne
klumme i baghovedet bliver samtalens elitære abstraktionsniveau nemlig
umuligt at matche. Læses vi ved? Det
tror jeg nok vi gør!
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“DID I SAY THOSE
WORDS?”

af Rolf Aa. Dyrberg, Christian H.
Helgesen og Klaus Kohberg
George Walker Bush, 43. præsident
af USA, kan efter snart 8 år som
præsident fornemme enden af sin
embedsperiode. I forbindelse hermed
melder det (for amerikansk politik)
evigt præsente spørgsmål om en
præsidents eftermæle sig: Hvordan
vil eftertiden huske præsident Bush?
Formentlig ikke specielt ønskværdigt.
Bush har den tvivlsomme ære at være
den amerikanske præsident med den
laveste ”approval rating” nogensinde.
Dette skal selvfølgelig ses i lyset af, at
han har startet 2 krige, som efter hen-

holdsvis 7 og 5½ år ikke er afsluttede.
Krigen i Irak viste sig siden at være
startet på et falsk grundlag, hvilket heller ikke just har hjulpet Bush i meningsmålinger. Derudover har der været
kontroverser omkring tortur, behandling af fanger i Guantanamo-lejren,
øget overvågning i det amerikanske
samfund og en efterhånden skrantende økonomi.
Som om det ikke var nok, så vil præsident Bush i høj grad blive husket i kraft
af massemedierne (hovedsagligt internettet), hvilket har været med til at
forme mange menneskers billede og
opfattelse af ham – et billede, som er
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alt andet end flatterende. Mange sproglige ‘bommerter’ har skabt et indtryk
af en præsident, der bestemt ikke har
sproget i sin magt. Hvad værre er er,
at der hersker et indtryk af ham som en
person, der er direkte dum og uintelligent. Altså synes Bush at være fanget
i en offentlig diskurs, der fremstiller
ham som dummere, end han formentlig er. Dette uanset om der kan rettes
meget berettiget kritik mod den politik
han har ført.
I andre interviews, end de små ”soundbites”, der florerer på internettet, ser
man en anden Bush. En Bush der ikke
alene er i stand til at fuldende en sætning uden fejl, men også virker som
en hyggelig og rar person. I det følgende ønsker vi derfor gennem netop
de citater, der måtte fremstille ham i
et negativt lys, at hylde en præsident,
der i virkeligheden ikke er så dum som
hans fjogede grin lader os ane – om
end vi politisk og filosofisk er rasende
uenige med ham. Således inviterer
vi her til et sidste grin af (og med?)
præsident Bush. Og husk, Bush-klip
både kan og skal ses på YouTube!

remember – I was raised in the desert,
but tides kind of – it’s easy to see a tide
turn – did I say those words?” [1]
“Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never
stop thinking about new ways to harm
our country and our people, and neither do we.” [2]
“Thank you your Holiness. Awesome
speech.” – Til Paven efter, at denne
havde holdt tale.
”I know the human being and fish can
coexist peacefully.”
”I made my position clear – about this
war on terror. I uhh… a-and by the way
the enemy made their position clear
yet again when they, when… when
uhh… when we’re able to… stop them.”

“…discipline and love go hand and in
hand…”
“Are you having burritos for lunch?”
“There’s an old saying in Tennessee – I know it’s in Texas, probably in
Tennessee – that says, fool me once,
shame on – shame on you. Fool me –
you can’t get fooled again.”
Den berømte Bush-dans

Spørgsmål til Bush: “Is the tide turning
in Iraq?”
Bush: “I think – tide turning – see, as I “Too many good docs are getting out
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of the business. Too many OB-GYNs not that important. It’s not our priority.”
aren’t able to practice their love with - Washington, D.C., 13 Marts, 2002
women all across this country.” [3]
“I know what I believe. I will continue
“Major combat operations in Iraq to articulate what I believe and what
have ended. In the battle of Iraq, the I believe – I believe what I believe is
United States and our allies have right.” [5] – Guf for videnskabsteoretikprevailed.” [4] Under et stort “Mis- erne
sion Accomplished”-banner, d. 1 maj,
2003.
“The most important thing is for us to
find Osama bin Laden. It is our number one priority and we will not rest until we find him.” -Washington, D.C., 13
September, 2001
“I don’t know where bin Laden is. I
have no idea and really don’t care. It’s
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Fodnoter:
1.http://www.whitehouse.gov/news/releases/
2006/06/20060614.html
2.http://www.whitehouse.gov/news/releases/
2004/08/20040805-3.html
3. http://politicalhumor.about.com/library/blbushdumbquotes2.htm
4. http://politicalhumor.about.com/library/blbushdumbquotes2.htm
5. http://politicalhumor.about.com/library/blbushdumbquotes2.htm

Det filosofiske
bagehjørne
af Hanne Toft Christensen, Tone
Dandanell og Marie Andersen
Hermed DOXAs helt eget bagehjørne,
hvor der nu og for fremtiden vil være
filosofiske bageopskrifter at finde –
direkte fra DFB’s køkkenregioner.
I dette nummer laver vi platoniske pandekager, der er ideelle til læse-hygge.
Platoniske pandekager:
Pandekager – nu med dialektik..
Du skal bruge:
150 g hvedemel (ca. 2½ dl)
4½ dl mælk
3 æg
½ tsk groft salt
50 g smør
1 tsk vanillesukker

en skål
et piskeris
en pande
1. Pisk melet sammen med halvdelen
af mælken til en jævn blanding.
2. Tilsæt resten af mælken, æg og salt
- og pisk det hele sammen.
3. Husk at føre en samtale med dejen.
Du kan evt. fortælle dejen om den er
en guld, sølv eller bronze-dej.
4. Smelt smøret i en stegepande og
kom det i blandingen.
5. Bag tynde pandekager på en rigtig
varm stegepande Brug ½ - ¾ dl dej pr.
pandekage.
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DOXA møder
Henrik Jøker Bjerre
DOXA 2. sektion: The Jøker Bjerre Story

– et interview

DOXA vil fra og med denne udgave bringe seriøse interviews med Ph.D.-studerende i filosofi ved Århus Universitet. Til at åbne dette fremragende samtalebal har DOXA ihukommet og begået et omfattende interview med Henrik Jøker
Bjerre. Henrik har faktisk allerede forsvaret sin Ph.D.-afhandling og dermed
gør vi en undtagelse i forhold til interview-seriens koncept; ikke desto mindre
bringer vi i nærværende udgave af DOXA interview'et i sin fulde længde og
uden hverken at fortryde noget eller sidde tilbage med dårlig smag i munden!
Martin Hauberg-Lund står for at interviewe Århus Ph.D.erne, så skulle du sidde
inde med spørgsmål, du godt kunne tænke dig, at få en kvalificeret Ph.D.-studerende til at svare på, så send det ind til martinlaugesen101@hotmail.com
Go' læselyst!
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Martin: Fortæl lidt om dig selv.

DOXA 2. sektion: The Jøker Bjerre Story

M: Nu spørger man jo ellers ikke ind
Henrik: Jaeh... Jeg er... Så er det jo til filosoffers alder, men DOXA gør en
farligt, hvad man siger først! Jeg er undtagelse. Hvor gammel er du?
filosof, tror jeg. Og en knoldesparker, i
virkeligheden, der kommer ude fra lan- H: Jeg er 36.
det, flyttede ind til Århus og ville være
den første akademiker i min familie. Så M: På en skala fra 1-10, hvor opstemt
på den måde har jeg sådan set rødder eller ophidset er du så over, at DOXA
i landet og dampbrugserhvervet. Før nu udkommer på ny? At Filosofi på
mig i min familie er der fire generation- Århus Universitet igen får et tidskrift
er med dampbrug, så jeg er den første for de studerende af de studerende?
akademiker.
H: Det er jeg selvfølgelig meget glad
M: Så du bryder fuldstændig famili- for. Jeg har selv været med til at lave
institut-blad i gamle dage – dengang
etraditionen?
hed det Praxis. Dengang var det vælH: Ja, og så tror jeg, at jeg som filo- dig; vi var meget sure over, at der
sof nok også er sådan en slags filo- ikke var nogen, der gad at skrive ind
sof, som er en lille smule usædvanlig til det. Det blev også sådan, at der
meget engageret i meget forskellige aldrig kom noget... Der kom aldrig noting. Jeg har et relativt, i al fald, nogen- get godt blad ud af det. Det blev til lidt
lunde stramt filosofisk projekt. Jeg går vittigheder og sådan noget halløj, men
og venter svar på nogle ansøgninger der kom aldrig rigtig noget særligt ud
på et post doc stipendie. Jeg har to af det. DOXA har jo kørt ret fint indiforskellige ansøgninger. Den ene mellem, og har også haft artikler med
handler om Kierkegaard, og er rela- mere, sådan, filosofisk relevans. Og
tivt stramt – filosofisk set. Det handler jeg er i al fald potentielt meget glad for
om at læse kierkegaard med Jacque det, i den forstand, at jeg tror, at der i
Lacan, med psykoanalytiske briller. de første år, man studerer er en tenOg det andet projekt handler om kli- dens til en høj grad af blufærdighed,
maforandringer. Så det er nok meget som ikke er særlig konstruktiv. At man
karakteristisk for mig som filosof. Jeg helst ikke vil vise de andre, hvad man
er engageret i meget forskellige ting tænker. Teksten skal helst holdes ind
på samme tid. Det har jeg også været til kroppen, indtil man føler, at man har
under min uddannelse. Jeg har været lært nok til at kunne gøre sig klog på
aktiv i miljøbevægelse, og andre ting. en hel masse ting. Der tror jeg, det kan
komme til at fungere, hvis DOXA kan
M: Bl.a. det der Levende Hav [www. komme til at være et sted, hvor man
levendehav.dk]?
legitimt kan få lov til at prøve sine ting
af og diskutere åbent. Jeg tror, det kan
H: Ja. [griner] Det har jeg været med blive rigtig godt!
i lige siden, jeg startede med at studere.
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M: Der var på et tidspunkt udlovet en
præmie i en artikelkonkurrence på
DOXA, men denne konkurrence blev
aldrig realiseret, da de, der dengang
var redaktører skulle studere på side-/
suppleringsfag, og redaktionen blev
derfor opløst. Men ideen om, at folk
skulle sende argumenterende artikler
ind til bladet synes du er god?
H: Helt sikkert! Og ikke mindre nu her,
hvor uddannelserne bliver kortere, og
folk forsvinder ud efter to år. Folk skal
ud og lave noget helt andet, og det
gør det sværere at holde sammen på
redaktionen. Jeg tror, det bliver endnu
vigtigere nu at lave så meget offentlighed som muligt, da man ikke bare
kan vente på, at det [i.e. et studieblad] kommer, da man ligepludselig
er færdig.
M: Så vi er altså oppe i nærheden af
en 7-8 stykker, hvad angår karakter til
DOXA-bladet?
H: Ja. [griner]
M: Nu nævnte du, at et af de projekter,
du håber på at kunne få lov til at lave,
handler om en psykoanalytisk læsning
af Kierkegaard. I den sammenhæng vil
jeg gerne spørge dig: Hvem er Jacque
Lacan? Og hvad er en vild analyse?
H: Ja. Øhh... Jacques Lacan er jo en
fransk psykoanalytiker, som døde i
1981. Han var den psykoanalytiker,
der satte sig for at vende tilbage til
[Sigmund] Freud, da han mente, at
psykoanalysen var blevet forrådt. Han
forsøgte at genartikulere Freud. Især
Freuds forestilling om det ubevidste.

Dette med en sproglig-strukturalistisk
sans og stringens, som Freud ikke
selv havde. Og samtidig kan man sige,
vil jeg påstå, at han sådan set også er
filosof. Han er tit blevet kaldt en antifilosof. Men i al fald: det som Lacan
gør, når han skriver Skrifterne og Seminarene, er en filosofisk refleksion over
implikationerne af psykoanalysen. Så
det er hele tiden at skrive om, hvad er
subjektet, hvad er mennesket. Det er
virkelig de filosofiske spørgsmål, og på
den måde har han skabt en filosofisk
skole. Især hos de her slovenske lacanianere [i.e. Mladen Dolar, Alenka
Zupančič og Slavoj Žižek], som jeg er
fan af. [smiler] Hvad er en vild analyse? En vild analyse er... Freud har jo
defineret, hvad en vild analyse er. For
Freud er en vild analyse det, når en
analytiker på baggrund af det, han nu
har lært, af mester Freud, at sådan fungerer selvet eller sådan fungerer drifterne, osv., i et konkret tilfælde, hvor et
menneske, en patient [i.e. analysanten], står overfor ham [i.e. analytikeren]
og afbryder patienten og siger, ”Det siger du kun fordi sådan og sådan! Det
er fordi dine drifter...” Altså, at analytikeren foreskriver en løsning... Freud
har en konkret historie, som han bruger som eksempel. En læge havde en
patient, som led af nogle symptomer
[i.e. hun havde problemer i sit seksuelle forhold til sin mand], hvor han
foreskrev, at der var tre muligheder, at
løse eller behandle det på. Den første
var, at hun kunne begynde at masturbere. Den anden, at hun kunne få sig
en elsker. Den tredje, at hun kunne forlade sin mand. Ingen af de muligheder
var muligheder for hende. Hun blev
helt forfærdet. Ingen af de mulighed-
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M: Så en vild analyse er altså noget
grimt noget?
H: Det er det helt entydigt for Freud.
Det er faktisk et tegn på, hvordan man
laver en forkert analyse. Og så lurer du
selvfølgelig på, hvorfor jeg er medlem
af noget, der hedder Center for Vild
Analyse?!
M: Ja, det ville jo så være mit næste
spørgsmål. Du har altså et center,
hvor du gør den slags?
H: Jaeh... Altså, jeg har ikke. Vi er
nogle stykker, som har lavet et meget
omfattende center, som har adskillige forskellige afdelinger. Den ene er
bloggen [http://centerforvildanalyse.
smartlog.dk/], som er et eksperimen-

tarium for vilde analyse. Der er vores
tilgang i relativ høj grad inspireret af
Slavoj Žižek. Når man analyserer
kultur-fænomener, når man analyserer politiske problemstillinger med
en psykoanalytisk balast [i.e. den
filosofiske teori om mennesket fra
Jacque Lacan], så er der en vis nødvendighed i, at det bliver vilde analyser, man laver. Jeg har skrevet en
artikel om Žižek, som hedder Et forsvar for Zizek’s vilde analyser, hvor påstanden netop er, at det selvfølgelig er
en teori om mennesket, som kommer
fra den kliniske situation, hvor der er
et forhold mellem analytikeren og patienten/analysanten, men som så bliver appliceret over på politisk-kulturelle
og alle mulige problemstillinger, som
angår socialiteten, offentligheden,
politiken, osv. Når man foretager sig
det spring, kommer man nødvendigvis
til at måtte bedrive vild analyse fordi,
der for det første ikke er en analysant,
da analytikeren her ikke sidder overfor en person eller en gruppe mennesker og forsøger, at få dem til selv
at artikulere, hvad deres problem er.
Det eneste analytikeren sådan set kan
gøre er at intervenere og bryde ind...
Der er en vis nødvendighed i, at når
man reducerer disse sociale eller politiske problemstillinger til psykoanalytiske problemstillinger, så afstedkommer det vilde analyser. I dette tilfælde
er der ikke nogen analysant til at svare
analytikeren på dennes spørgsmål.
Han kan kun udføre disse indgreb,
hvorfor det bliver en form for overgreb.
Det er det Slavoj [Žižek] altid gør, han
provokerer sit publikum når han taler.
Det er tit det han gør, han prikker til os
alle sammen, når han siger, ”Det du
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er var moralske for hendes liv. Det
kunne hun ikke. Han [lægen] siger så
til hende, at hun selv kan gå til doktor
Freud og få at vide, om ikke det var
det rigtige, han [lægen] havde sagt...
Freud siger så, at det er en vild analyse. Når man tager en lærdom, en teori
om mennesket og applicerer denne
på et menneske eller en analysant. At
man foreskriver dette menneske, hvad
det skal gøre. Når man braser ind og
for hurtigt foreskriver, hvad løsningen
på situationen er. Gør man dette, så
forstår man slet ikke, hvad psykoanalyse er. Psykoanalyse er at forsøge at
få analysanten selv til at artikulere,
hvad det er i hendes [i.e. eller hans]
liv, der er problemet. Og så igennem
en lang proces, at få frem, hvorledes
løsningen på problemet kunne være,
at analysanten selv kunne gøre sådan
og sådan.
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siger nu, er det i virkeligheden fordi, M: Han fungerer altså som en slags
du er styret af din nydelse...”, og det orakel fra Delfi?
kan virke som et overgreb for dem,
der sidder og hører på det.
H: Ja, og det er det, der er problemet.
Han har sådan en fan-gruppe på FaM: Forsøger han at vække folks in- cebook, så man kan altså nærmest
tellektuelle eller mere refleksive, tænk- bogstavelig talt tale om en fan-skare.
somme side?
M: Han er også blevet kaldt the Elvis
H: Han har jo sagt selv, at efter, han of cultural thoery.
har fået denne voldsomme popularitet,
har han accepteret at have fået denne H: Ja, og det er noget, han hader
rolle som analytiker. Både angående meget. Det er næsten, det værste,
sine skrifter og taler [i.e. forelæsninger, man kan gøre. Men men... Det er ikke
paneldebatter eller andre mundtlige desto mindre rigtigt. Det han mere
oplæg]. Analysanten forventer, at ana- og mere forsøger på, og dette mere
lytikeren har svaret – hele analysen går og mere desperat, er at slippe ud af
så ud på at tale det igennem på baggr- denne rolle som analytiker. Der blev
und af den overførsel, der ligger i ana- lavet en portræt-film om ham for et par
lytikerens funktion, frem til det punkt, år siden – han tænkte, ”Jeg må lave en
hvor analysanten faktisk indser, at an- slags public suicide.” Jeg må slå mig
alytikeren ikke har svaret, men at det selv ihjel, symbolsk. Det er det, som
er analysanten selv, der skal artikulere det hele går ud på. Forventningen om,
svarene. På samme måde, kan man at jeg fortæller hemmeligheden skal
sige, har Žižek udviklet sig til, politisk ødelægges. Det gør han så i den her
set at opfatte sig selv som en analytik- film, patetisk, ved at de filmer ham, så
er. Netop i den forstand, at han siger, det lader til at han falder ned af en stor
at han påtager sig rollen, som the sub- trappe. De filmer ham, som han ligger
ject supposed to know, kan man næs- der på gulvet.
ten sige. Han bliver hele tiden spurgt
om alt muligt rundt omkring, som han M: Nu er Žižek jo meget optaget af film
måske egentlig ikke engang ved sær- i det hele taget – forsøger han at opligt meget om, med den forventning, trappe til en form for suspense? Altså,
at han kommer med svaret. Hvad skal forsøger han at arbejde sig henimod
vi stille op i dag, i forhold til de store et stadie, hvor han bliver i stand til at
problemer, f.eks. fattigdom, sult, kli- tvinge analysanten [i.e. i dette tilfælmaforandringer, venstrefløjens krise, de dem, som anser ham for at være
osv. osv. Han påtager sig rollen som en sandheds-siger eller et orakel], at
the subject supposed to know i håbet han ikke besidder denne guddommeom, at det på et tidspunkt vil blive klart, lige form for indsigt. Nu foregriber jeg
at det er en måde at skubbe ansvaret noget, jeg vil spørge dig om senere,
fra sig, når man giver ham den rolle.
men du taler i din Ph.D.-afhandling om
noget, du inspireret af eller hentet fra
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Kant, kalder for det sublime. Kan man
sige, at analysanten skal komme til at
opleve en form for afgrundsdyb svigt
eller udeblivende beskyttelse, når analytikeren afsløres som i bund og grund uvidende om, hvad der foregår?

da vi ligesom har været omkring Žižek,
så synes jeg vi går til spørgsmålet om
Slovenjen.

H: Ja, præcis. Helt klart. Det er helt
stringent, et problem i psykoanalysen
og i klinikken. Der er det problem, at når
man siger, at analysen er afsluttet, når
den store Anden falder, når det viser
sig, at the subject supposed to know
faktisk ikke ved, hvad der foregår, så
indtræffer en meget risikabel situation for analysanten. Hvis ikke, der er
nogen, der har svarene, hvor skal jeg
så gå hen? Der er også et helt konkret eksempel: Da Lilian Munk Rösing
udgav sin bog med titlen Autoritetens
genkomst, hvor hun først starter med
at beskrive ’karikaturkrisen’, hvor hun
beskriver, hvordan vi først ventede på,
at Žižek skulle give os en forklaring på,
hvad den betød, men da han så kom
med svaret, så blev hun meget meget
frustreret og skuffet, da hun virkelig
ikke mente, han havde forstået rigtigt,
hvad krisen gik ud på. Og hun bruger
så udtrykket: ”Žižek, Žižek, hvorfor
har du forladt mig?” Der indser man
pludseligt, at han bare er en average,
common... Det kan godt være meget
frustrerende. Hans opgave er nu, og
resten af hans liv, at få tydeliggjort, at
det er vores pligt ikke at forvente... Vi
skal selv ud at analysere karikaturkris- M: Jeg læste på et tidspunkt et interen, vi skal ikke vente på, at Žižek gør view med Slavoj Žižek, hvor han fordet!
talte om, hvordan han efter at have studeret filosofi tog til Paris for at studere
M: Jeg ville på dette tidspunkt spørge psykoanalyse. Han fortalte videre, at
dig: ”Hvem er Slavoj Žižek? Og hvad var han ikke blevet ansat på en afdelsker der i Slovenjen i disse år?”, men ing for sociologi i Slovenjen, ville han
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H: Jeg synes, der sker rigtig meget i
Slovenjen. Jeg var selv dernede for
et par år siden. Der mødte jeg selv en
del forskellige filosoffer. Der er gang
i den, synes jeg. Det er selvfølgelig
Slavoj, der har stået fader for denne
slovenske-lacanianske skole, som
jeg ledte efter dernede. Der er jo ikke
nogen bygning, hvorpå der står Den
Slovensk-Lacanianske Skole, men de
er altså nogle stykker, og Žižek definerer dem som tre: Alenca Zupančič,
Mladen Dolar og Slavoj Žižek. Det er
ligesom kernen i den tradition, der
kommer helt tilbage fra 1980erne fra
en gruppe af filosoffer, der begyndte
at tage psykoanalysen seriøst. De tog
refleksionerne over subjektet og mennesket alvorligt, og begynde at læse
mere traditionelle filosofiske værker og
tænkere med psykoanalysen. De har
hele tiden den der figur, ’Kant med Lacan’, ’ Hegel med Lacan’, ’Descartes
med Lacan’, osv. Og denne tradition
er blevet ret stærk, de tre førnævnte
har i mange sammenhænge fået en
ret massiv anerkendelse efterhånden.
Og jeg tror også, de kommer til at blive
stående sådan... ”Der skete noget i
Slovenjen fra 1985 til, hvor længe det
nu holder.”

DOXA 2. sektion: The Jøker Bjerre Story

sikkert den dag i dag have siddet fast
med noget Heidegger, Derrida og en
smule Wittgenstein. Der begyndte
med andre ord for alvor at ske noget,
da han bliver ansat på en ikke-filosofi
afdeling. Kan man måske sige, at den
her form for tværfaglige orientering
yder de slovenske tænkere en form
for syntetisk slagkraft?
H: Jaeh... Altså, det afhænger lidt af,
hvad man forstår ved tværfaglighed.
De [i.e. den slovensk-lacanianske
skole] læser helt bogstaveligt Lacan
ind i filosofien, og bruger ham som
filosof og filosofisk ressource, kunne
man måske sige. Så på denne måde
er der ikke tale om tværfaglighed.
Der er måske tale om en påvirkning af filosofien fra psykoanalysen,
som man også kan finde på mange
andre områder igennem hele det 20.
århundrede. Freudo-Marxismen, for
eksempel, det vil jeg heller ikke kalde
en tværdisciplinær affære. Ikke som vi
forstå det på mange måder i dag. Men
mere, at filosofien selv skal tage ved
lære af psykoanalysen, fordi den siger
noget til filosofien om filosofien. Og de
fleste af de her slovenske filosoffer er
ikke særlig interesserede i rent faktisk,
hvad der sker i psykoanalytiske klinik,
hvorimod de ikke er psykoanalytikere
i den forstand, at de ikke har en praksis. De har ikke en gruppe af psykoanalytikere, de sidder og udveksler syge
historier med, så på den måde er de
meget strengt filosofiske.
M: Okay. Lad os nu gå til sagen – nu er
dette interview jo det første i en række
af interviews med Ph.D.-studerende
i filosofi ved Århus universitet, men

du er lidt en undtagelse, da du har
både afleveret og forsvaret din afhandling. Men lad mig alligevel stille det
urimelige spørgsmål: kan du helt kort
skitsere, hvad dit Ph.D.-projekt gik, og
måske stadig går, ud på?
H: Ja, det gik ud på, da jeg er glad for
at være færdig, at læse Kants moralfilosofi ved på en måde at lave den der
bevægelse med at læse et stort klassisk værk, projekt eller tænker med en
bestemt ny tilgang. I mit tilfælde var
det så at læse Kant med en bestemt
form for post-wittgensteiniansk, analytisk stil med repræsentanter som
for eksempel John McDowell, Robert
Brandom og med den slovenske skole,
som jo så er lidt mere psykoanalytisk.
At forsøge at læse, at forstå Kant på en
ny måde ud fra de to moderne måder
at tænke Kant på, kan man sige. At
læse dem sammen, og på en måde
bliver det så i virkeligheden projektet
om at læse den post-wittgensteinianske, analytiske tilgang eller baggrund for moralfilosofiske diskussioner
sammen med den psykoanalytiske,
og prøve at vise, på en måde at udbygge samt i nogen grad underminere den der post-wittgensteinianske
måde at tænke moralitet på. Og vise,
at den er god nok så langt, men så
kræver den noget ekstra, som netop
psykoanalysen kommer ind på. Og
det jeg så gør mere konkret, det er at
tænke menneskelig moralitet i det jeg
kalder normal moralitet og det jeg kalder ekstra moralitet. Dette inspireret
af Thomas Kuhns beskrivelse af The
Structure of Scientific Revolutions,
så har jeg så lavet noget, jeg kalder
for the structure of moral revolutions,

40

hvor det som hedder den normale moralitet svarer til det Kuhn kalder normal-videnskab, som vi skal dannes,
opdrages osv. ind i for at se og forstå,
hvad moralitet egentlig er, og hvordan
de moralske begreber egentlig hører
sammen. På den anden side er der så
noget, der hedder den revolutionære
tilstand, hvor selve betingelserne for,
hvad vi som kultur eller samfund betragter som moralsk kan vendes om
og struktureres på en ny måde eller
ødelægges. Det er så det, jeg kalder
for ekstra moralitet, og det er det slovenerne bl.a. har interesseret sig for.
De har stillet spørgsmålet angående,
hvad en egentlig ’handling’ er, og for
dem er det altid et virkeligt brud eller
en revolution. De to typer kan godt
sammentænkes, for vi har selvfølgelig normal moralitet, men indimellem
sker der faktisk det, at der indtræffer
det, jeg på engelsk har kaldt deeds
eller på dansk gerninger (eller ’dåde’
[smiler]), men altså noget som er en
større handling, en mere moralsk handling end en moralsk handling, og som
kan ændre hele vores måde at tænke
moralitet på. Det er den ene opdeling,
jeg laver – mellem det førmoralske, det
normal moralske og det ekstra moralske. Og så laver jeg også en anden
opdeling af moralitet, som menneskets overordnede evne. Netop det
at kunne opdrages af sprog, og omvæltes, skabe nyt, men at kunne gøre
det på forskellige niveauer, på tre forskellige områder. Disse har jeg så opdelt efter, hvor mange det angår – om
det efter Kants kategorier om kvantitet
angår én, flere eller alle. Det jeg så kalder de eksistentielle problemstillinger
er dem, som kun angår mig [i.e. én].

M: Kan du give et eksempel på en sådan eksistentiel problemstilling?

M: Der er noget universelt over det?
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H: F.eks. ’skal jeg lade være med at
spise kød?’ Det, som man kalder den
politiske forbruger vil jeg også kategorisere under de eksistentielle problemer, da det angår mig, og hvordan
jeg skal leve mit liv. Skal jeg som alkoholiker holde op med at drikke. Hvad
angår de etiske spørgsmål, vil jeg
mene, at etikken er en underkategori
til moralen. Det er en god idé at skelne
etik fra moral, da det tit er nogle begreber, vi bruger i flæng, som om, der
ikke var nogen forskel. Der er i det hele
taget ofte hos selv de lærte filosoffer systematiske uklarheder omkring,
hvornår noget er etik, og hvornår noget er moral. Mener vi noget forskelligt med det? Mener vi, det er noget
forskelligt fra politik? I forhold til etik
eller moral. Der er altså min påstand,
at det etiske er det, der angår to eller
flere personer. Dvs., vores forhold her,
medens vi sidder her, er et etisk problem; hvordan behandler vi hinanden.
Og så er det politisk det, der angår alle.
Både alle som vi har en eller anden
forbindelse med, men også alle i en
meget mere universel og radikal forstand, nemlig også dem, som ikke er
her i tid og rum. Dvs., dem som fysisk
set er alle andre steder, fra Sydafrika
til Nordkap. Men også i tid som derved
muliggør at tage hensyn til det, der er
blevet kaldt for future others. Altså, at
moralitet faktisk angår alle mennesker
– også dem, som endnu ikke er født.
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H: Ja, men i en meget bestemt for- stolen, hvis jeg ved, at han vil gå ud
stand.
og skyde en anden, eller hvad ved jeg,
vil begå selvmord. Der kan det være
M: Ja, for det var der vel egentligt også min moralske pligt overfor den anden
i forhold til det etiske?
betragtet som menneske at gøre vold
på ham.
H: Ja, det er der. Men det universelle
i moraliteten, det at behandle et an- M: John McDowell taler om second
det menneske etisk, er at behandle nature, som oversat til psykoanalymenneskeheden i den anden som et tiske termer bliver til en form for interformål i sig selv. Dvs., det er faktisk pellation i en symbolsk orden. Mener
ikke dig som fysisk person, der er mit du, vi som mennesker fødes ind i eller
etiske problem, det er dig som men- med en sådan second nature eller er
neskehed. Jeg skal behandle det uni- det noget, vi opdrages til?
verselle i dig, det som er mere end dig
i dig, osv, som formål i sig selv. Skal H: Jeg taler jo også til dels med McDowjeg f.eks. fornærme dig, hvis jeg men- ell. Man taler om mennesket betragtet
er, det er det rigtige for dig? På den som moralsk agent. I den forstand kan
måde er det universelle ’på spil’ i det man sige, at vi ikke betragter et barn
singulære.
som en moralsk agent før et vist tidspunkt. Det er ikke noget, man helt
M: Der er nok nogle mennesker, som præcist kan sige, hvornår er. Det svavil sige, at det kunne lyde patroniser- rer til det Robert Brandom kalder makende?
ing enough of the right moves. Altså
når man viser, at man kan navigere i
H: Jamen det er bestemt også hen- sproget, og har et vist overblik og en
sigten. Altså, at moralitet angår netop vis fornemmelse af den helhed, man
noget som er større end os betragtet er en del af, og så bliver man betragtet
som enkelte mennesker. Ser vi på som en moralsk ansvarlig agent.
Kants opdeling mellem mennesket
betragtet som fænomen og som nou- M: Så kommer selvfølgelig spørgsmåmenon, der kan det i meget vid ud- let: Hvem skal bestemme, hvornår
strækning være nødvendigt at tilside- man laver enough of the right moves?
sætte mennesket som fænomen for at
behandle det som et formål i sig selv, H: Det er dem, Brandom kalder for
altså som noumenon. Det kender vi jo the ascriber eller the scorekeeper.
helt fra opdragelsen af børn, at de vok- Det er sådan en anden, og det svarer
sne imod barnets vilje siger ”Du skal det meget godt. Det store ’A’ i Branfandeme lave dine lektier!” eller ”Du dom, det vil være the ascriber, som på
må ikke spise slik før maden!”, osv., og mange måder svarer til det store ’A’
på den måde kan man overfor en god hos Jacque Lacan, som er den store
ven mene, at vennen er i en situation, anden. Altså, som er den symbolske
hvor det kræves, at jeg binder ham til orden, fællesskabet, hvor det er som
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om, der er noget, der holder øje med
os, eller holder styr på, hvorfor tingene
er som de er, hvordan de hænger sammen, osv.

H: Nej, det vil det nu ikke være. Det er
på en måde det, at ordenen er der før
’mig’, og jeg bliver indskrevet i den. Den
fungerer på en måde som er bestemt
af noget andet end mig, men Lacan
siger ’den store anden findes ikke,
men fungerer alligevel’. Det udtrykker
meget godt, hvordan det netop ikke er
en metafysisk, altomfavnende totalitet
med en intention, men den fungerer
alligevel. Vores socialitet er alligevel
struktureret på en sådan måde, at vi
handler som om, der faktisk var en
form for meningsgiver til vores handlinger.
M: Kan du skrive et brev til mig, eller
måske sige til mig, hvordan den symbolske orden fungerer for mig? Kan
jeg gå hen og læse, hvad den symbolske orden er?

M: Men det er altså ikke noget, man
sådan uden videre kan bestemme sig
for. Jeg kan ikke bare lige gå ud og
være ekstramoralsk. Du taler ofte om,
hvordan dette ekstra-moralske er noget, der ’kommer over en’.

H: Ikke som totalitet betragtet. Nej, H: Ja, det kan man godt sige. Når
den er dét som ikke findes, men alli- jeg endelig vil sige den slags, er det,
gevel fungerer.
at jeg adskiller mig en smule fra slovenerne og er lidt påvirket af de mere
M: Men det er altså ikke metafysisk?
pragmatiske post-wittgensteinianere.
Man kan dog godt være ’lidt’ forberedt
H: Det er det nok, men så bliver det på, at handlingen [i.e. den ekstramormetafysisk i den forstand, at ordenen alske] kan ske. Der er faktisk noget
mangler. Det er det, som man kan ved moralsk opdragelse, der er faktisk
karakterisere som en metafysisk noget ved det at have nogle bestemte
grundlæggende egenskab. At der evner og det at tænke på en bestemt
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M: Men det er ikke ligesom flokken,
der kigger på den enkelte, som f.eks.
hos Sartre og hans analyse af ’blikket’? Det er noget metafysisk?

netop ikke er nogen instans, der garanterer ordenen, og sørger for at
holde sammen på den. Det er i virkeligheden også det, den sublime oplevelse hos Kant handler om. At vi pludselig kan opdage, få erfaringen af, at der
er et eller andet, som overgår vores
måde at tænke på som mennesker.
Det overgår det, som vi kan kapere,
går over forstanden bogstavelig talt (i
Kants termer). Men det, der går over
forstanden er det, at vi ikke kan skabe
den der garanti for, at det hele hænger
sammen. Og det er på en gang skrækindjagende, lidt ligesom analysantens situation, hvor der ikke bare er
nogen, der ’ved’. Men samtidig er det
frisættende, da det gør, at vi kan se os
selv som moralske væsener i den der
mere absolutistiske eller ekstramoralske forstand. At vi faktisk har evnen
til at indtage den der tomme plads, og
sige ”Nu omfortolker vi, hvad der overhovedet gælder.”
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måde. I det mindste halvt at være en
ærlig mand, før man kan være klar til
at udføre det som pludselig viser sig
som muligt i situationen. Netop et barn
ville i meget lang tid ikke være i stand
til at udføre en ekstramoralsk gerning,
da det ikke er kommet særlig langt i
sin forståelse af, at der er noget, der
overgår forstanden.

M: Morten Haugaard Jeppesen fremførte til dit Ph.D.-forsvar en anekdote,
ifølge hvilken du efter sigende skulle
have omtalt dig selv som den hårdeste
af de hårde kantianere. Hvad handler
det om?
H: Ja, altså jeg påstod til mit forsvar,
og jeg påstår stadig, at enten er det
noget, han digter eller også er det
noget, han har hevet ud af en sammenhæng, han har fået gengivet af en
anden, og som måske ikke er opstået
på gangen, men i studenterbaren. Jeg
er ikke helt sikker. Men jeg mener nu
ikke, han har ret.

M: Det er min fornemmelse, at en del,
der har læst noget af Slavoj Žižek
eller har hørt om Jacque Lacan finder,
at dette psykoanalytiske foretagende
virker som en form for esoterisk eller
hemmelighedsfuld klub af en slags.
Som om det, de taler om, og måske
har indset, er ’mystisk’. Ville du i forlængelse af det, du sagde før mene, M: Nu har vi talt lidt om din afhandling.
at du er mindre ’mystisk’ end sloven- Jeg har nogle andre spørgsmål. Er du
erne?
Henrik Jøker Bjerre et religiøst menneske? Jeg tænker i denne sammenH: Ja, det tror jeg er helt åbenlyst. Man hæng ’religiøs’ som også indbefatkunne jo så sige, at det er fordi jeg ikke tende det at ’tro’ på sådan noget som
er helt så langt som de er i deres meta- tingen i sig selv eller myten om det
fysiske tænkning. Jeg forsøger på en givne.
måde at gøre det mere forståeligt og
systematisk beskrevet, hvordan land- H: Lige i forhold til McDowell er der
skabet er omkring den her ’handling’, i al fald to ting, der træder lidt frem.
så man på en måde kan situere den lidt Den ene er, at the given er et af de
mere præcist. Det ville være en ambi- begreber, som McDowell systematisk
tion. Jeg skrev også i mit afhandling, i Mind and World forsøger at gøre op
at i forhold til Alenka Zupančič, som med. Ideen om, at der er et eller anjeg er meget inspireret af i min måde det givet, som på en eller anden måde
at læse Kant på, at jeg der har den bliver optaget og som vi kan gå hen
her opdeling mellem ’bløde’ og ’hårde’ til og begribe. Der er ikke noget givkantianere, hvor post-wittgensteinian- et i den forstand, vores erfaringer er
erne er de bløde, og slovenerne er de allerede af en sådan karakter, at de
hårde. I forhold til Alenka er jeg nok både rummer det sanselige og det been hård kantianer med et menneske- grebsmæssige, om man vil. Men så er
ligt ansigt. Jeg er nok lidt blødere og det rigtigt nok, at McDowell taler om
mindre mystisk i min opfattelse. Jeg det, han kalder for a re-enchantment
prøver på at rodfæste ’handlingen’.
of nature. Det gør han i modsætning til
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M: Hvorfor er han så så kedelig?
H: McDowell? (griner) Det synes jeg
jo, han er, fordi der er visse spørgsmål,
han bevidst og hele tiden ikke stiller,
og som han afviser. Det som i Kants
skelnen mellem forstand og fornuft
hører under fornuften, det er ikke filosofiske spørgsmål for McDowell. Det
er nærmere spørgsmål, der hidrører
under en forvirring af vores begreber,
på en meget wittgensteiniansk måde.
Det er derfor, han er en blød kantianer.
Han afviser spørgsmålene om det ubetingede, om det absolutte, om totalitet
og den slags spørgsmål, som noget,
som han ikke behøver forholde sig til.
Han siger næsten altid, når man når et
vist punkt i diskussionen, og man når
til den slags spørgsmål, at I don’t need

to answer this. Ja, okay... Det gør han
imidlertid med en meget god grund,
for han har lavet et fantastisk værk og
lavet en masse gode ting, som vi kan
bruge til en masse, og som vi måske
ikke kunne bruge, hvis han forsøgte at
svare på nogle spørgsmål, han ikke
mener, han har noget fornuftigt eller
systematisk at sige noget om. Men på
filosofiens vegne kan man sige, må
man være mere tvivlsom og være hård
kantianer. Man må stille de spørgsmål,
som både Brandom og McDowell eksplicit ikke stiller. Jeg kan også godt
lide Brandom for, at han direkte siger,
at det jeg gør er selvfølgelig ikke at
svare på spørgsmålet om, hvorfor der
overhovedet er noget, og ikke snarere
intet, men hvorfor det som er her må
være struktureret på den her måde,
som jeg taler om. Dvs. at metafysiske
spørgsmål, som Heidegger definerer
det (e.g. hvorfor er der noget og ikke
snarere intet), det er spørgsmål, som
for dem ikke har filosofisk relevans.
Det har det for de hårde kantianere,
spørgsmålene har en indflydelse på,
hvad det vil sige at være menneske. Vi
må have dem med for at forstå, hvad
vi er i stand til. På den måde kan man
sige, at de (i.e. Brandom/McDowell)
har en for fattig forståelse af, hvad vi
faktisk er i stand til.
M: Kan man ikke sige, at McDowell har
et svar til spørgsmålet ’hvorfor er der
noget og ikke snarere intet’? Han taler
jo eksplicit om, hvordan der ikke kan
være noget davidsoniansk content filtreret gennem et conceptual schema,
hvilket tilsammen afstedkommer erfaring og realitet.
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en form for naturalisme, som han kalder realm of law naturalism; den opfattelse, at naturen (dvs. alt) er noget,
der kun kan begribes i naturlovmæssige termer, forståes som årsag/virkning som i fysikken. Der er McDowells
mening med denne re-enchantment,
at vi nu endelig skal igang med at
genfortrylle verden. Vi forstår ikke,
hvad natur er, hvis vi kun forstår den
og betragter den i realm of law termer.
Der er mere i naturen, nemlig second
nature, nemlig det, som mennesker
har og kan når de kommunikerer og
er moralske. Det er en form for natur,
som er sui generis og som altså ikke
kan reduceres til fysikalistiske termer.
På den måde er der altså en genfortryllelse af naturen, da naturen altså er
mere end en sådan reduktion. Om det
så er religiøsitet, så er det i al fald en
meget moderat religiøsitet.

DOXA 2. sektion: The Jøker Bjerre Story

H: Der tror jeg næsten, han ville være
endnu mere pragmatisk. Han ville nok
sige: ”Det som jeg skriver og taler om
det er, hvad det vil sige at mennesker
opfatter og handler. Det er ikke noget,
som er bygget op af byggesten, så at
vi har en dyrisk side og en åndelig eller
begrebslig side, og at de to så forhandler. Men selve det, at vi har receptivitet ligner vi dyrene, vi har sanser
osv. Den menneskelige receptivitet er
simpelthen en anden end dyrenes, da
den er permeated by language. Den er
ikke en dyrisk receptivitet plus en eller
anden åndelig begrebslig eller rationel
evne, men det er selve denne receptivitet gennemvædet eller gennemstruktureret af sprog. Receptiviteten selv er
en anden for second nature end den
er for first nature. Derfor er erfaringen
simpelthen en anden, da den allerede
er sprogligt artikuleret.

H: Uhh, det kan meget nemt blive patetisk. Jeg tror virkeligt og ærligt, at jeg
har været et filosofisk menneske siden
jeg var meget meget lille. Jeg har som
meget lille været som børn tit er, men
jeg har aldrig rigtig sluppet det, intenst
optaget af de her spørgsmål, som en
form for naiv ’auf das Ganze gehen’,
som Heidegger formulerer det, og
som også helt bogstavelig talt handler om vores forhold til døden, som
børn jo også har en eller anden form
for bekymrethed omkring. Det handler om hele vores liv i sammenhængen til døden, kan man sige. At tænke
livet som enhed, at se livet og alt-hed
i forhold til vores liv. Det er så grundfæstet i menneskets sjæl, alle de her
spørgsmål. Jeg kan ikke fungere uden
at filosofere.

M: Nu talte vi i starten om dit engagement angående klimaforandring og
M: Du taler nogle gange om, hvordan andre ting – hvilken rolle vil du tilskrive
Heidegger taler om noget, han ka- dit forhold til filosofi til disse ting?
lder for ’auf das Ganze gehen’. Altså,
at det faktisk har en filosofisk signifi- H: Man kan måske sludre lidt og sige,
kans og betydning for mennesket, at at der er et dialektisk forhold imeldet stiller denne slags spørgsmål om lem dem. Jeg har nogle gange sagt
uendelighed, det absolutte eller totale, direkte til folk, der har arbejdet med
osv. Svaret betyder måske ikke noget, et udviklingsprojekt, at ”Jeg betragter
men selve det, at mennesket stiller mit arbejde og mig selv som en paraspørgsmålet har måske et dybere ’ind- sit. Jeg er ikke med i det her arbejde
hold’. Det afslører måske noget om for at gøre godt, jeg er med i det for
mennesket?
at blive dannet, for at min filosofi kan
blive bedre. Nu er det jeres opgave
H: Ja, præcis. Det, at der ikke er noget at gøre min skrift mere flydende og
svar betyder noget.
bundet til realiteterne.” På en måde
betragter jeg sådan set den måde at
M: Okay, lad os prøve at gå videre til gå til verden på, det at være med i en
mit næste spørgsmål. Hvad betyder masse aktiviteter og projekter som en
filosofi for dig?
form for filosofisk dannelse. På den
anden side er filosofien også med til
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M: I relation til klimaforandringer kan
det vel være nok så filosofisk at ville
intervenere og opstille et nyt begrebsapparat til at tale om problemerne på?
Ville du kalde det filosofisk at holde et
skilt til en demonstration? Hvilken rolle
ville du give filosofien i dag?
H: Der er akut brug for filosofi, bl.a.
fordi vi ser større og større adskillelser og opdelinger. Vi har helt konkret i
universitetspolitiken f.eks, at vi styrker
fagligheden i skolerne, men det betyder, at vi styrker enkeltdiscipliner.
Men den almene dannelse og måde at
tænke det hele sammen på, den bliver sværere og sværere overalt. Både
i folkeskolerne og på universiteterne,
i stedet laver man netop det, der hedder tværdiscipliner, hvor man forsøger
at tænke forskellige discipliner sammen, hvor de to ben sammenlagt ikke
indeholder eller er udtryk for den filosofiske begribelse af helheden. Er det
filosofisk at stå med et skilt til en demonstration? Det ved jeg ikke. Det kan

man måske godt sige. På en måde
er ambitionen ikke desto mindre, at
filosofien skal være den her ’auf das
Ganze gehen’, at den skal kunne stille
noget op med den her person, der står
med et skilt til en demonstration. Det,
at der står nogen med skilte til demonstrationer kan selvfølgelig være med
til at skabe nye måder at se tingene
på og at gøre opmærksom på nogle
problemstillinger og aktivere nogle
måder at tænke på, som kan blive ressourcer eller stof for filosofien. Så på
den måde kan man måske godt tale
om en form for ’filosofisk aktivisme’,
og det er måske netop det, vi forsøger
i Center for Vild Analyse, at lave en
filosofisk aktivisme, der forsøger at
tvinge os selv og hinanden til at anvende nye begreber i de forskellige diskussioner. Jeg vil alligevel tillade mig
at betragte filosofien som noget, vi
kan se i ’aktion’. En form for aktivisme,
der kan provokere og afføde nye filosofiske måder at ’se’ på. Men de skal
så gribes ind i systemet, om man vil.
Filosofien skal begribe sine samtidige
termer og begreber. Det er stadigvæk
opgaven siden Hegel. På denne måde
er det også, at klimaforandringer kan
lære os noget om, hvad mennesket er
for en størrelse.
M: Afslutningsvis vil jeg spørge dig
om, hvad du synes om formuleringen
’filosofiens laboratorium er sproget’?
H: Alt, hvad der sker omkring os skal
filosofien tænke systematisk, det kommer måske til at lyde lidt voldsomt... Alt
det, der sker omkring os skal filosofien
kunne begrebsliggøre, sagt lidt mere
moderat. På den måde er det måske
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at informere det, som jeg går rundt
og gør. På en mådet har jeg i lang tid
været skizofren, jeg har været meget
tøvende overfor at ville lave et projekt
om klimaforandringer. Der hvor jeg har
været for blufærdig i filosofien, og ville
sige noget filosofisk systematisk om
noget, som egentlig bare er en praktisk politisk aktivitet, som jeg foretager mig. Jeg tror, hvis jeg må være så
ubeskeden, at man på et tidspunkt må
komme til en større modenhed, som
tillader en at begynde at tænke lidt
mere direkte filosofisk omkring nogle
af de problemer som... Ahh, det ved
jeg sgu ikke?!? (griner)
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rigtig nok, at vores redskab er sproget. Det eneste, vi har er sproget har
Thomas Schwartz sagt engang. Det
er vigtigt, at vi hele tiden forsøger at
vi forfiner og forbedrer vores måde at
forstå, hvad det faktisk er, hvad vi gør,
så at forståelsen af det bliver mere
konkret. Provokere til at se bagsiden
eller undersiden af, hvad vi gør, når vi
gør sådan og sådan. Det kan en aktion
eller demonstration også være med til,

hvis den udtrykker ”I tror, at i er gode
mennesker, økonomisk og økologisk
ansvarlige, men i virkeligheden...”
Det ubevidste er struktureret som et
sprog, siger Lacan. Så vi skal på en
måde beskrive det som en struktur. I
det hele taget begrebsliggøre, hvad
der foregår.
d. 7.11.2008
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Bagsidens bagside, af DEN
der burde være bagsiden
- men man kan ikke trykke på sort...
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DOXA HYLDER
Barack Obama

A good compromise, a good piece of legislation, is like a
good sentence; or a good piece of music. Everybody can
recognize it. They say, ‘Huh. It works. It makes sense.’
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