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NEDEREN
Leder

Af Bo Christensen
Sådan udtaler jeg ordet ’lederen’ i
øjeblikket, da min snottede næse på mystisk
vis forvandler l til n. Eller måske kan det også
skyldes tanken om den nylige studiereform
eller måske bare den genvalgte regering som
fremtvinger ordet nederen på mine læber. Jeg
har på nuværende tidspunkt overskredet den
deadline, hvor lederen skulle have været
afleveret, med fire dage. Jeg bilder mig selv ind,
at det skyldes alt den virak omkring regeringens
effektivisering af samfundet, som har efterladt
mig ineffektiv og uproduktiv. Nu skal landbruget
effektiviseres! Nu skal amterne effektiviseres! Nu
skal indvandrerne effektiviseres! Nu skal
folkeskolerne effektiviseres! Og splitte-minebramsejl nu skal universiteterne også
effektiviseres! “…nu fanden i vold i røven – efter
en indvoldsorm;…”1 Som Søren Kierkegaard
så elegant udtrykker misfornøjelse i en af sine
dagbøger.

stigende konkurrence fra øst.”2
Det lyder jo rigtigt flot! Og Venstre har som
bekendt altid været et parti med høje ambitioner
og målsætninger. Men hvordan bliver vi de
bedste og hvordan kan vi vise, at VI er de
bedste? Det kan vi jo bl.a. gøre igennem
statistikker og diverse tests af elever. Statistikker
kan fortælle os om hvor stort et frafald der er på
uddannelser og hvor mange der bliver
færdiguddannede om året. Tests som PISA kan
vise den gennemsnitlige intelligenskvotient hos
de studerende. Så hvis vi skal udkonkurrere
og demonstrere overfor andre lande (især fra
øst), at VI er de bedste med de bedste idéer,
så skal vi dæleme spænde hjelmen og sørge
for at: få så mange igennem uddannelsessystemet så hurtigt som muligt, sørge for at
studerende ikke får lyst til at skifte studie midt i
det hele og sørge for at elever/studerende er
udrustet til at håndtere diverse internationale
tests.

Ifølge statsministeren og sine kumpaner
lider universitetet og i særdeleshed humaniora
af ineffektivitet. Det kan vi se på arbejdsløsheden af de færdiguddannede humanister,
men også på de mange studerende der bruger
over den nominerede tid til at komme igennem
uddannelsessystemet. Men nu skal der ske
noget og derfor er der som et led i denne
effektiviseringsstrategi blevet gennemført en
studiereform. Venstre skriver på deres
hjemmeside:

Jeg frygter, at regeringen med deres
fokus på statistikker, tests, effektivitet og
konkurrence vil glemme, at tage højde for
menneskers diversitet, og de evner og kvaliteter
som ikke har en markedsværdi og derfor ikke
spiller nogen rolle i konkurrencen på det frie
marked – med disse kvaliteter tænker jeg i
særdeleshed på filosofi. De bedste idéer, som
Venstre leder efter, kan muligvis (eller rettere:
slet) ikke måles igennem tests og statistikker,
og heller ikke fremtvinges gennem en liberal
effektivisering. Men hvad skal velfungerende og
effektiv også sættes i forhold til? I forhold til
økonomi? I forhold til borgernes livskvalitet? Jeg
vil mene, at effektivitet kan (og måske skal) være

“Vi skal fostre de bedste idéer, opfindelser og
produkter i både erhvervslivet og på de
offentlige læreanstalter. Derfor vil vi investere
10 milliarder kroner i forskning, udvikling og
uddannelse. Sådan ruster vi Danmark til den
4

det primære mål i mange konkurrencesammenhænge, men at sætte det som det
primære mål med hensyn til uddannelse og
forskning ville være at fjerne forskningens
grundlag – nemlig viden for videns skyld, og
ikke viden for markedets og pengenes skyld.

danske videnssamfund, så må den give den
enkelte elev, studerende og forsker økonomisk
og tidslig plads til at udfolde sine idéer.
Læs dette afsnit af Doxa for at få nærmere information omkring den nye studiereform og
hvilke konsekvenser den har for universitetet
og dig som studerende.
Noter:
Søren Kierkegaards dagbøger i udvalg s. 67,
Religionslærerforeningen
og
Dansklærerforeningen, 1973

1

2
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http://www.venstre.dk/index.php?id=1301

Leder

Tag ikke fejl; jeg vil gerne have arbejde
når jeg engang er færdiguddannet og måske
kan effektiviseringen af universitetet hjælpe med
til det, men jeg frygter at det bliver på bekostning
af uddannelsens og forskningens kvalitet, og
at flere studerende, som skal bruge mere tid til
at udfolde sine tanker end hvad regeringen
tilbyder, bliver efterladt i konkurrencens snævre
sving. Hvis regeringen ønsker kvalitet i det
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FORSLAG TIL OVERBYGNINGSSEMINAR
FORSLAG TIL OVERBYGNINGSSEMINAR EFTERÅR 2005
KAN E-MAILES TIL : filla@hum.au.dk eller filte@hum.au.dk
INDEN MANDAG, 14. MARTS 2005
Sekretariatet

Få indflydelse på seminarudbuddet!
Undertegnede har været medlem af dét udvalg, der har stået for evalueringen af seminar
udbuddet på Afdeling for Filosofi. I forlængelse af evalueringsarbejdet er udvalget enige om at
fremhæve et bestemt aspekt; de studerende bør komme med flere forslag til
overbygningsseminarer – og dette skal kædes sammen med, at der fra afdelingens side af skal
informeres mere om muligheden og deadline for at komme med forslag. Derfor nærværende
opråb!
At de studerende kommer med forslag til overbygningsseminarer har i princippet altid været
vigtigt. Men der kan gives to korte og klare grunde til, at det i fremtiden bliver endnu vigtigere for
den århusianske filosofistuderende: 1) Den nye studieordning for kandidatuddannelsen implicerer
en stærkere sammenhæng mellem fulgte seminarer og aflæggelse af eksamen. Ved at komme
med forslag til seminarudbuddet, kommer den studerende i praksis også med forslag til de
emner, vedkommende kan blive eksamineret i. 2) Af økonomiske årsager er instituttet nødsaget
til at udbyde en anelse færre seminarer end tidligere (formentlig 8-9 stykker). Idet udbuddet
mindskes, er det endnu vigtigere, at de 8-9 seminarer bliver af en type, som de studerende
gerne vil ha´!
Både 2-linjers forslag a la “Jeg vil gerne have noget mere om bioetik, fordi xxx”, og grundige helsiders indlæg, der inkluderer litteraturangivelser og lignende er aldeles velkomne. Hvis I ved, at
I er en lille gruppe på f.eks. 4-5 mennesker, der er interesseret i det samme emne, er det bare
om at sætte nogle flere underskrifter på/udfærdige flere forslag. Jo flere forslag I som studerende
kommer med, jo mere vil der blive lyttet fra studienævnets side af! Og jo flere forslag I kommer
med, jo mere indflydelse kan I få på jeres uddannelse. Forslag indleveres til sekretariatet.
Carsten Bergenholtz
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De nye studieordninger - fremtidens
filosofiuddannelser
af Thomas Schwarz Wentzer, studieleder på afd. for filosofi

Tema: Studiereform

Efter godt og vel tre års udviklingsarbejde
implementeres til september 2005 de nye
studieordninger for hhv. bachelor- og
kandidatuddannelsen. Hvor vi helt tilbage
i 2002 troede, at nogle mindre justeringer
ville kunne gøre det, blev vi undervejs
mere og mere klar over, at det hele skulle
tænkes om. I starten var det blot vores eget
ønske om at forbedre de organisatoriske
rammer og opbygningen af vores
uddannelse; senere kom den nye
universitetslov med tilsvarende
bekendtgørelse til og stillede en del nye
krav. Nu foreligger resultatet – og der er
sandelig tale om nye studieordninger.
Kvalifikationskompetence
Ja, og vi har endda lært et nyt sprog. Tidligere talte man om den ’bevidsthedsforandring’, der
skulle til, for at man virkelig kan lave om på noget. Også her på fakultetet har vi været igennem
en indoktrinationsproces for at kunne sprede det nye mantra. Ved adskillige møder på afdelingen
og på fakultetet har man i måneder ikke gjort andet end at snakke ’kompetencer’.
Bekendtgørelsen fastslår nemlig, at alle uddannelser tydeligt skal angive, hvad de studerende
kan, når de har gennemført en uddannelse. Og her menes der ikke kun det faglige indhold,
men også andre, tekniske eller metodiske, personlige eller sociale kvalifikationer og kompetencer,
man opnår, når man følger bestemte kurser og moduler med deres specielle eksamensformer.
Og er ikke allerede evnen til at drikke kantinens lunkne kaffe en uundværlig kompetence i et
presset arbejdsliv?
Jeg vil ikke udtale mig om den ideologiske baggrund for kompetent-gørelsen af vore uddannelser.
Men jeg mener helt klart, at vi alle i høj grad har profiteret af den medfølgende refleksionsproces.
Blandt studerende, i fagudvalget, i diverse studieudvalg, i VIP-gruppen og i studienævnet har vi
diskuteret målsætninger og didaktiske midler for vores uddannelser. Habermas’ idé om den
ideale kommunikationsfællesskab syntes at svæve over disse timer (og jeg taler om mange,
mange, rigtig mange, faktisk ualmindelig mange timer). Det har ikke mindst resulteret i en nærmest
filigran struktur for vores bacheloruddannelse, som sikkert er blandt favoritterne for fakultetets
Oscar-uddeling i kategorien for den mest spændende bachelor. Flere, men mindre fag og
8

Hvad er nyt?
Alt. Næsten. Jeg vil nøjes med at fremhæve de mest iøjnefaldende ændringer. Jeg nøjes med
bachelor- og kandidatuddannelsen, da studieordningerne for vores sidefagsuddannelse og for
to nye suppleringsuddannelser i hhv. etik og politisk teori endnu ikke er faldet på plads.
Et grundfag i filosofi omfatter ligesom i dag de første to år af en bacheloruddannelse, dvs. to
årsværk eller 120 ECTS points, dog uden BA-projekt. Vælger man et sidefag efter grundfaget,
aflægges BA-projektet på grundfagets 5. semester, således at man i alt har 2 ¼ år på filosofi. De
forskellige fag er inddelt i i alt 6 moduler. De tilsvarende ECTS points for hvert fag skæres imidlertid
i mindre dele end tidligere, således at de enkelte kurser og tilsvarende eksamener bliver mere
overskuelige og nemmere for de studerende. Det betyder også, at en studerende nu skal bestå
flere eksamener, for at bestå et grundfag. På denne måde har vi kunnet indføre to helt nye fag,
nemlig filosofisk antropologi, som placeres på 2. semester, og filosofi i praksis, som ligger på 4.
semester. Sidstnævnte fag skal sætte de studerende i stand at kunne arbejde med deres
filosofiske kompetencer i konkrete, praksis-relaterede situationer, sådan som man muligvis vil
møde dem i arbejdslivet. Filosofihistorie er blevet mindre, således at faget fremover kun omfatter
to gange 10 ECTS (mod nu 30). Til gengæld bliver der indført et fag der hedder metodik, som er
bundet til filosofihistorie, hvor der undervises i elementære metodologiske aspekter ved filosofien.
At indføre sådan et kursus var ikke mindst et højt prioriteret ønske blandt de studerende. De to
kurser på det nuværende 3. semester i hhv. erkendelsesteori og metafysik og etik og politisk
filosofi organiseres anderledes, således at etik kommer til at udgøre et selvstændigt fag på 1.
semester. Erkendelsesteori indgår sammen med videnskabsteori til et fælles fag på 2. semester. Den største faglige forandring venter imidlertid i det 3. semester. Her udbydes undervisning i
hele tre kurser, hvoraf de studerende skal vælge at gå til to eksamener, men kan følge
undervisningen i dem alle tre. – Måske er alt dette nemmest at overskue med et skema (se
næste side).
En ny kalender
De kommende studerende vil få glæde af en større fagvifte med forhåbentlig klarere afgrænsning
af de enkelte fag. Den samlede arbejds- og eksamensbelastning skal imidlertid forblive uforandret.
At vi tilbyder hele 4-5 nye kurser betyder jo ikke, at disse kurser og deres pensum bare kommer
oven i den nuværende arbejdsbyrde. Men studieordningen sigter på en bedre fordeling af denne
9

Tema: Studiereform

indførelsen af mange nye og forskellige eksamensformer afspejler de didaktiske principper om
faglig progression og maksimal understøttelse af den studerendes aktive indlæring i faget. Det
var måske det vigtigste for os alle sammen, længe inden bekendtgørelsens neo-luhmannske
snak om kompetencer kom på dagsordenen: At fremme den aktive kunnen med filosofien, og
ikke nøjes med en passiv viden om filosofien. Som platoniker (se eksempelvis dialogen
Protagoras) kan jeg ikke lave være med at glæde mig over, at forskellen mellem technai og
aretai, mellem teknikker og dyder, nu har fået indgang i vores studieordninger som forskel mellem
kvalifikationer og kompetencer. Somme tider tager det mere end to tusinde år, inden tanken
omsættes til faktura, Helge.

Tema: Studiereform

Bacheloruddannelse 2005
Moduler og fag
Modul 1:
Historisk-metodisk introduktion
Filosofihistorie I
(inkl. metodik)
Argumentationsteori
Filosofihistorie II
Modul 2:
Praktisk Filosofi
Etik
Social- og politisk filosofi*
Modul 3:
Viden og erkendelse
Formel logik
Erkendelses- og videnskabsteori
Videnskabsfilosofi*
Modul 4:
Menneske og verden
Filosofisk antropologi
Metafysik*
Modul 5
Filosofi som fag og profession
Filosofiens videnskabsteori (S.G.)
Filosofi i praksis
Modul 6
Filosofiske projekter
Grundfagsprojekt, gruppeprøve
BA-projekt, individuel

censur

vægtning

bedømmelse

prøveplacering

intern

10 ECTS

be/ib

1. semester

intern
intern

5 ECTS
10 ECTS

be/ib
13-skala

1. semester
2. semester

intern
ekstern

10 ECTS
15 ECTS

13-skala
13-skala

1. semester
3. semester

intern
intern
ekstern

5 ECTS
10 ECTS
15 ECTS

13-skala
13-skala
13-skala

1. semester
2. semester
3. semester

intern
ekstern

10 ECTS
15 ECTS

13-skala
13-skala

2. semester
3. semester

intern
intern

10 ECTS
5 ECTS

13-skala
be/ib

4. semester
4. semester

intern
ekstern

15 ECTS
15 ECTS

13-skala
13-skala

4. semester
5. semester

*eksamen aflægges i to ud af de tre kurser.

arbejds- og eksamensbelastning over hele semestret. Den gamle kalender (med tre måneder
på halv kraft, for så at give en skalle lige inden og under eksamensperioden) afskaffes. I stedet
for introduceres der eksamener (eksempelvis i filosofihistorie 1), som man udelukkende afløser
gennem skriveøvelser undervejs. På andet semester vil vi endda organisere undervisningen
således, at man har 6-7 uger intensiv undervisning i det ene kursus (eksempelvis filosofihistorie
2), direkte efterfulgt af eksamenen, og så igen 6-7 ugers undervisning i det anden kursus
(eksempelvis filosofisk antropologi), efterfulgt af eksamen. Kurset i erkendelsesteori og
videnskabsteori kører semestret i gennem, således at en studerende faktisk godt kan klare
hele tre kurser med tilsvarende (mindre krævende) eksamener indenfor ét semester.
Eksamenspluralisme
Vi kender i dag tre forskellige eksamensformer: Mundtlig eksamen med bundne spørgsmål,
ugeopgaver med bundne spørgsmål (med og uden mundtlig eksamination), fri hjemmeopgave.
Alle disse eksamener er individuelle, og skønt at studieordningen siger, at man også kan tage
gruppeprøver, så har der i de hidtidige fem år (min tid som studieleder) ikke været en eneste
10

eksamen, der gennemførtes som gruppeprøve. De kommende studerende vil møde syv
forskellige eksamensformer, der hver især understøtter forskellige kompetencer. Ved siden af
den mundtlige eksamen med et bundet spørgsmål (logik) vil der være mundtlig eksamen med
forud afleveret synopsis (filosofihistorie 2). Der vil være eksamen via afløsning gennem
opgavesæt (argumentationsteori) eller skriveøvelser (filosofihistorie 1). Der vil være ugeopgaver
(dog mellem 10 og 20 dage!). Og så vil der være hele tre gruppeprøver, med bundne spørgsmål
(filosofisk antropologi, filosofi i praksis) eller som fri projekt (grundfagsprojekt). Og endelig vil
der være det frie, individuelle bachelorprojekt. Alt i alt en mangfoldighed af forskellige eksamenscensur

vægtning

bedømmelse

prøveplacering

modul 1:
disciplinprøve 1

13-skala

20 ECTS

ekstern

1.-2. semester

13-skala

10 ECTS

intern

1.-2. semester

13-skala

20 ECTS

intern

1.-2. semester

be/ib
disciplinprøve 2
Modul 3, valgfag og
praktik:
dybdeprøve 2 ( valgfag 1 /
13-skala
praktik 1)

10 ECTS

intern

1.-2. semester

20 ECTS

ekstern

3. semester

specialeforberedende prøve be/ib
(valgfag 2 / praktik 2)
Modul 4:
Speciale
13-skala

10 ECTS

intern

3. semester

30 ECTS

Ekstern

4. semester

filosofisk tekstanalyse
modul 2:
dybdeprøve 1

og arbejdsformer, hvor den studerende lærer at bruge sin filosofiske kunnen på forskellig vis i
forskellige situationer.
Kandidatuddannelsen 2005
De samme didaktiske principper gør sig gældende i den nye kandidatuddannelse. Skematisk
ser det sådan ud:
Bag disse prøver gemmer der sig den sammen grad af frihed for den enkelte studerende som
hidtil. Dvs. at der ikke er obligatoriske kurser, man bare skal følge. Men studieordningen lægger
op til en større sammenhæng mellem undervisning og eksamen. Eksempelvis aflægges
eksamenen i disciplinprøve 1 som portefølje-eksamen, dvs. at den studerende afleverer små
skriveøvelser, relateret til de i undervisningen gennemgåede tekster, i løbet af semestret. Disse
skriveøvelser indgår i en mappe (=portefølje), og bedømmes sammen med en afsluttende
opgave. Ved filosofisk tekstanalyse og disciplinprøve 2 holdes der til gengæld mundtlige oplæg
i undervisningen. Hvis man vil begå sig som filosof ’derude’, er det nemlig nødvendigt, at man er
i stand til at kunne holde et oplæg eller give et mundtligt referat. Udover at bidrage til den enkelte
studerendes personlige kompetence skal disse nye former forhindre, at vi har to forskellige
’kulturer’ sideløbende, en undervisningskultur og en eksamenskultur. I værste fald ville det nemlig
betyde, at den studerende vælger undervisningen fra, fordi den forekommer som en overflødig
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modul og prøver

Tema: Studiereform

luksus, hvis man samtidig skal læse op til en disciplinprøve. Resultatet er tendensen til faglig
ensomhed og en undergravning af undervisning (inkl. frustrerede, forladte medstuderende og
underviserer).
Apropos disciplinprøve. Den nuværende disciplinprøve (14 hovedværker, to emner) afskaffes.
Vi synes at denne form for pensumsbaseret eksamen har udtjent. I stedet for satser vi på
eksamensopgivelser, der har deres udgangspunkt i det pensum, der faktisk bliver undervist i,
evt. suppleret gennem litteraturhenvisninger fra den individuelle vejledning. Som noget helt nyt
har vi fundet på den ’specialeforberedende prøve’, der har til formål at forberede det egentlige
speciale-projekt. Dermed afmystificeres forhåbentlig specialet, som af mange studerende tildeles
en alt for stor betydning, inkl. for høje forventninger og ambitioner.
Meet your supervisor
For BA-uddannelsen, og i endnu højere grad for kandidatuddannelsen gælder, at den
individuelle vejledning forøges. Ved obligatoriske skriveøvelser vil hver studerende få et kvalificeret
feed-back over vedkommendes faglige udvikling. På kandidatuddannelsen indføres der flere
prøver, hvor vejleder og studerende aftaler møder på baggrund af små afleveringer fra den
studerende. Vi undgår dermed ’bogliste-syndromet’, som består i det velkendte fænomen, at en
studerende møder op til vejlederen for første gang en time inden boglisten skal indleveres på
sekretariatet. Der introduceres desuden en ’kandidatmentor’, dvs. en VIP, med hvem alle
studerende på kandidatuddannelsen skal aftale en individuel semesterplan, senest tre uger
efter semesterets begyndelse.
A small step for a studieleder…
Jeg er ikke i tvivl om, at de to studieordninger er en klar forbedring af vores nuværende uddannelse.
Jeg håber på, at vi vil få en større didaktisk bredde i undervisningen. Jeg er også overbevist om,
at de studerende i højere grad vil opfatte undervisningen som ’aktive’ timer, og ikke som en
lejlighed for forholdsvis passiv reception. Vi vil forpligte os på mere engagement – det gælder
både VIPer og studerende. Jeg håber, at vi vil forsvare og udbygge vores position som landets
førende filosofiuddannelse – nu også med en innovativ studieordning.
Til sidst et takkeord: Til VIP-korpset, der i uset enighed har været med til at ommøblere
faggrænserne ved de forskellige fag og forskningsområder. Men først og fremmest til de
studerende, der via studienævn, fagudvalg, stormøde etc. har ledsaget projektet. Jeg tænker
især på Kasper Eskelund og Sarah Barfoed, som i første bølge var meget aktive medlemmer af
studieudvalget, og siden Carsten Bergenholtz, Elias Helfer, Marie Larsen, Jon Bojesen, Jan
Alexis Nielsen og Jacob Lautrup Kristensen. Det var et fælles projekt – netop også fordi vi ikke
altid var enige, men respekterede hinandens holdninger. Tak for det.
Let the games begin…
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En ny vision for filosofi
Af Carsten Bergenholtz

Hvilken type studerende har studieordningen hidtil været udformet til? Kort sagt den studerende,
der 100 % har taget ansvaret for sin egen uddannelse, og i princippet ikke har forpligtet sig til
noget som helst, undervisningsmæssigt. Et eller andet sted har der formentlig hersket en forestilling
om, at “filosoffen” skal uddannes til at være ph.d./forsker, eller evt. bliver gymnasielærer. Denne
forestilling var formentlig også sand, engang, for længe siden. Heldigvis er vi blevet klogere
siden hen. I 2004 blev der foretaget en interview undersøgelse af færdigt uddannede filosofi
kandidater (jeg skal gerne præsentere den i næste Doxa-udgave). Det viste sig, at ikke engang
50 % arbejdede med forskning eller formidling af en eller anden filosofi-relateret art. Resten
bestred vidt forskellige stillinger, lige fra fisker til konsulent i Århus Amts Uddannelsesafdeling.
Det var den ene centrale pointe fra undersøgelsen. Den anden var, at hovedparten gav udtryk
for, at de i princippet var tilfredse med den uddannelse, de havde fået – men gerne havde set
mere fokus på samarbejde, aktiv læring, og interaktion med underviserne.
Og bingo – det er netop disse aspekter, som den nye studieordning har styrket. I modsætning til
den gamle studieordning, kræver den nye ligefrem noget af de studerende. På
overbygningsuddannelsen er der nu mere sammenhæng mellem fulgte seminarer og eksamen;
visse af eksaminerne på kandidatuddannelsen kræver bl.a. aktiv deltagelse i et
overbygningsseminar og der skal afleveres skriveøvelser eller holdes oplæg i løbet af semestret.
I det hele taget er der et udpræget fokus på formidling, aktiv deltagelse og læring, jævnlige
møder med vejledere, gruppearbejde (!!), og et mere jævnt arbejdspres fordelt ud over semestret.
De traditionelle filosoffer behøver dog ikke at frygte noget; fagfilosofien er stadig kernen. Men
instituttet er blevet mere bevidst om, at det at studere filosofi er mere end blot det at kunne sidde
hjemme og skrive en selvstændig opgave. Den nye studieordning er i overensstemmelse med
almindelig indsigt i grundlæggende læringsstrategier – og der er jo ikke nogen grund til ikke at
give de bedst mulige læringsbetingelser, så længe de ikke indskrænker friheden til selv at vælge
emne.
I denne forbindelse er det derfor utrolig vigtigt, at de studerende så også kræver og får indflydelse
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Tema: Studiereform

Jeg vil ikke give en detaljeret redegørelse for de forskellige studieordninger (det gøres andet
steds), men blot via nogle spredte bemærkninger pege på hvorfor jeg anser den nye
studieordning for at være betydeligt! bedre end den gamle, for et filosofistudium. Det skal i øvrigt
tilføjes, at jeg som studerende har siddet i dét udvalg, der har været med til at udforme
studieordningen for kandidatuddannelsen.

Tema: Studiereform

på et ordentligt seminar-udbud. Deadline for indsendelse af forslag til overbygningsseminarer
er 14. marts – og med mindre I gider følge uinteressante seminarer, er det bare at råbe højt om,
hvad man gerne vil have af udbud. Friheden til selv at vælge emne kan således opretholdes.
Studieordningen indeholder en væsentlig paragraf, som ingen må overse eller undervurdere.
Det angivne sidetal har i princippet altid skullet overholdes – men, kære venner, VIP´erne mener
det alvorligt, når det jf. § 21 stk. 2 pointeres, at den studerende DUMPER!, hvis ikke kravet er
overholdet. At aflevere 16 sider i stedet for 15 er altså ikke længere muligt. Og det er da egentlig
også på tide, at vi får en seriøs overholdelse af reglerne, for det giver jo ikke mening at tillade 16
sider, når der spørges til den bedst mulige opgave på 15 sider (og nej-nej, jeg har da aldrig
overskredet grænsen, host-host).
Jeg har som nævnt siddet i kandidatudvalget, og derfor fulgt bachelor – og kandidatudvalgenes
og fagudvalgets diskussioner. Det eneste konkrete punkt, hvor jeg fandt stor! uenighed var ang.
en evt. gruppeeksamen på bachelor uddannelsen. Jeg anser gruppeeksamener for at være et
stort plus, på trods af at jeg selv hidtil ikke har valgt muligheden. Men jeg finder det fint, at man
indskrænker den studerendes frihed og påbyder en gruppeeksamen. Samarbejde er en
uundgåelig dyd i det moderne liv, uafhængigt af om man bliver forsker, fisker eller
uddannelseskonsulent. Mange har opfattelsen af, at filosofi ikke egner sig? – men hvorfor ikke?
Gruppearbejde går ud på fælles brainstorming, kommunikation, samarbejde og kompromisser.
Alt sammen sunde og fornuftige ting, som jeg ikke mener en kandidat i noget som helst kan eller
bør være foruden. Og “rigtige filosoffer” diskuterer og samarbejder jo selvfølgelig. Om ikke andet
kan vi lære ikke at få vores vilje (som Steens far fra Steen og Stoffer altid siger: Modgang styrker
karakteren). Jeg har selv personligt prøvet gruppeeksamen i forbindelse med min HD-eksamen,
og det var absolut en positiv oplevelse.
Hvorfor har jeg så skrevet det her indlæg? Først og fremmest for at pege på de gode ting, og
rose at instituttet bevæger sig i den rigtige retning. Filosofi-studiet har gennem en del år optaget
temmelig mange studerende, hvilket naturligvis også medfører, at flere afslutter uddannelsen –
det at ikke alle bliver ph.d.’ere, har dog ikke haft afspejlet sig i studieordningen, og i studiets
opbygning. I fremtiden vil der endelig blive taget mere hensyn til de studerende, vi faktisk uddanner.
Jeg synes, man bør se det som et plus, at filosofiuddannelsen forpligter mere, kræver mere
engagement, aktiv læring og mere interaktion med vejleder og sammenhæng mellem seminarer
og eksamen. Samtidig er det en stærk opfordring til at skabe en atmosfære, hvor det bliver
naturligt at indlevere forslag til overbygningsseminarer. Måske er vi ikke alle enige i, at den nye
studieordning er det, vi gerne ville have – men det er i det mindste en god og solid pointe, at det
var det de færdiguddannede kandidater (som næsten også tæller mig) gerne ville have. Tro det
eller ej, i forvejen er praktisk orienterede filosofisk trænede kandidater faktisk ganske populære
i erhvervslivet. Og den nye studieordning vil utvivlsomt styrke den filosofiske kandidat; både den
klassiske ph.d. studerende, men også og især det store flertal, der senere i livet vil befinde sig i
en ikke-filosofisk stilling.
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Er den eneste gode humanist en død
humanist?
Af Rasmus Ugilt, der tillader sig at skrive på
vegne af Humboldtbevægelsen
Vi undrer os. I dag skal man på det nærmeste
være revolutionær for at kunne tale om noget
så gammeldags som dannelse.

Tankegangen bag denne strategi er hverken
produktiv eller fremadskuende. Den er derimod
dogmatisk.

Man taler om at ruste Danmark til fremtiden.
Man taler om at udvikle og opelske et
videnssamfund. Dvs. at man diskuterer den
kultur, vi har omkring
videnskab. For at kunne
opbygge et samfund, som
lever af viden og teknologi,
er det nødvendigt, at man
har en velfungerende
kultur omkring videnskab;
det er med andre ord
nødvendigt, at videnskab
uddannelse og forskning
har en central plads i
vores bevidsthed - der må
være en vis form for
naturlighed omkring det, at
der
bruges
store
ressourcer på disse
områder. Det forstemmende ved situationen er, at den diskussion,
der føres omkring vores videnskabskultur, er
ufatteligt dårlig. Den går i store træk ud på at
destruere enhver form for kultur, der findes
omkring videnskab. Statsministeren har ved
folketingets åbning sidste efterår leveret et
forslag til en erstatning for videnskabskulturen.
I stedet for at have en kultur omkring videnskab
hvor viden udvikles, vil man sætte ind med
noget, der kunne minde om en cost-benefit
analyse: “Pick-the-Winners”.

Der er ikke tale om dogmatik i den forstand, at
det stædigt påstås, at den gamle måde at gøre
tingene på nu engang er
den bedste. Når man helst
undgår at tale om
dannelse i forbindelse
med uddannelse og
forskning, skyldes det
velsagtens angsten for at
forfalde til en sådan
dogmatik. At vi her forsøger
at genindføre dannelsesbegrebet i debatten,
betyder ikke, at vi begræder tabet af den gamle
dogmatik. Men det er vel
ikke meget værd, at man
erstatter den gamle med en
ny?
Den nye dogmatik bunder i forestillingen om,
at den eneste værdi, uddannelse og forskning
kan have, er nytteværdi. Nytteværdien af
uddannelse kan ses som evnen til at tænke
og skabe noget nyt. Her har man draget den
forhastede slutning; man tror, at man udmærket
godt ved, hvad det nye kunne være. Dette nye,
som vi allerede kender, kan dog ikke kendes
som andet end det gode gamle velkendte nye;
det som enhver da ved, at der kommer til at
være gode penge i. Her dukker dogmatikken
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med andre ord op igen. Det er den moderne
dogmatik, som vil vide, at nu er historien slut,
nu er den sidste revolution afsluttet (her tænkes
der først og fremmest på den videnskabelige
revolution). Med andre ord mener man
åbenbart,
at
videnskaben
nu
grundlæggende er
færdigudviklet. Der kan
hænges et skilt på
verden, hvor der står
“her vides alt”. (At man
ikke dermed finder det
tid at lukke hele den
videnskabelige butik,
skyldes naturligvis, at
det kun er grundlaget,
der er lagt; hele den
profitable overbygning
mangler
endnu.)
Derfor kan man
snakke om at målrette
forskningen på den
måde man gør i
debatten i dag. Det er
på baggrund af en sådan forestilling, at det kan
give mening, at indføre en strategi ved navn
“Pick-the-winners”.
Problemet med denne forestilling er, at
videnskaben - enhver form for videnskab grundlæggende betinger sig af ideen om, at
det nye endnu ikke er tænkt. Når vi går til forsvar
for det øjensynligt antikverede ideal om
dannelse, skyldes det, at finder kernen i
dannelsesbegrebet i dette udsagn: det nye er
endnu ikke tænkt. Det dannede menneske er
et, der først og fremmest er bevidst om egen
uvidenhed; hun er dannet, som holder sig for

øje, at det er muligt, at en fremtidig indsigt vil
ryste hendes verdensbillede (eller hendes
videnskabelige ståsted) radikalt.

At der for øjeblikket
gøres udførlig vold på
dette videnskabsideal
kan ses i flere
sammen-hænge. Det
ses i den stadigt større
kommer-cialisering af
uddan-nelse
og
forskning
på
universiteterne. Denne
kommercialiserende
tendens befordres i
den nye universitetslov
med afskaffelsen af
såvel universiteternes
autonomi som disse
demokratiske
styreform. I denne version af Doxa diskuteres en studiereform,
som meget vel kan ses i forlængelse af en
sådan tendens. Dog vil jeg her, på værst
tænkelige filosofiske vis, diskutere den tendens,
som man kan se i kravet om større
erhvervsretning af uddannelser i forbindelse
med reformen, og holde mig fra at gå ind i en
mere konkret diskussion.

Tilsidesættelsen af nævnte ideal ses også i den
heftige hetz, der sidste år ført imod humaniora
i forskellige medier. Her mødes vi nu af noget
nyt, der dog ligger fint i forlængelse af sidste
års skræmmekampagne. Efter det blev slået
ganske grundigt fast, at humaniora udgør en
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samling særligt unyttige og brødfattige fag/
forskningsområder, kom man i tanke om, at der
måske alligevel var noget, man kunne bruge
sådanne besynderligheder til. Humaniora kan
bruges til at præsentere og sælge de gode
ideer, man kan få på alle mulige andre
fagområder. Konsekvenserne af en sådan
tanke vil jeg vende tilbage til, men det synes
allerede nu klart, at der er tale om voldsom
devaluering af humaniora. Man vil ganske
enkelt ikke anerkende at der skulle være noget
særegent humanistisk, som det kunne være
værd at forske og undervise alene for dets
egen skyld. lyset af alt dette blev der den 27/92004 stiftet en ny bevægelse på Århus
Universitet. Bevægelsens formål er at give
debatten om uddannelse og forskning en
tiltrængt ny stemme. Den er opkaldt efter
grundlæggeren af det moderne universitet
Wilhelm von Humboldt. Humboldt-bevægelsen
bukker og siger pænt goddag.

således at universitetet kommer til at ligne
erhvervslivet. Den positive omtale, som
bestyrelsesmedlem ved Aarhus Universitet
Jens Bigum i et interview i Information den 6.
oktober sidste år gav Pick-the-winners
strategien, bekræfter dette. Jens Bigum fastslog,
at en opprioritering af bestemte
forskningsområder samtidig betød en
nedprioritering af andre. Med andre ord: det,
der skal forskes i, er det, der er rentabelt. Man
nærmer sig noget, der kunne kaldes
Universitet A/S.
Hvorfor er det nu sådan en dårlig ide? spørges
der straks. Ønsker vi ikke alle sammen, at
dansk forskning skal klare sig godt i
konkurrence med udlandet? Vil det så ikke
være det bedste at geare universiteterne til
denne konkurrence? Og gøres det ikke bedst
ved at give universitetet en struktur, som egner
sig for en konkurrencevirksomhed?

Med den nye universitetslov sigtede man imod
at gøre de danske universiteter til selvejende
institutioner. Dermed mente man at tilføre
universitetet autonomi og frihed snarere end at
fjerne det. Dette beror på en forfejlet forståelse
af frihed. Dette vil vi gøre klart i det følgende.

Dette er en tankegang, som er let at forfalde til.
Så meget desto væsentligere er det, at der
bliver gjort opmærksom på problemerne i den.
For den er grundlæggende forfejlet. Problemet
ligger i selve den tanke, at man skulle kunne
udpege “vinderne”, før de rent faktisk viser sig.
En ensidig satsning betyder (særligt hvis den
betyder nedprioritering af det, der ikke satses
på) først og fremmest en ting: man mindsker
det mulighedsrum, inden for hvilket en
forskningsvinder vil kunne vise sig. Ensretning
er i sig selv en svaghed.

Formålet med en sådan reformation er entydig:
man vil bringe universitetet nærmere
erhvervslivet. Ikke bare således at der kan
opstå en større grad af samarbejde mellem
universitet og erhvervsliv. Nej, i lige så høj grad

Det er en overordentlig naiv tanke at man på
forhånd vil kunne udpege en forskningsvinder.
Men derudover risikerer man at gøre den
forskning der opprioriteres en bjørnetjeneste.
Dette hænger igen sammen med det før

Kommercialiseringen af uddannelse og
forskning kan som nævnt ses i afskaffelsen af
universiteternes demokrati og sammes
autonomi. Hvorledes nu det?
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nævnte dannelsesideal: det nye er endnu ikke
tænkt. Den nye viden springer ikke bare ud af
den sum penge, man smider efter et bestemt
forskningsområde. Ny viden opnår man i høj
grad, ved at man bevæger sig på tværs af discipliner og forsøger at implementere
tænkemåder fra fremmede forskningsområder
i ens eget. Det er med andre ord ikke til at
forudse præcis i hvilken forbindelse, den nye
viden opstår. Men man kan være sikker på, at
man indsnævrer rummet hvori denne viden kan
opstå, såfremt man reducerer indsatsen på
nogen forskningsområder. Dette vil således i
sidste ende også have en meget negativ effekt
på de områder der opprioriteres.
Universitetet er et sted for de frie ord og tanker.
Det er et sted, hvor man afprøver vanvittige ideer,
ideer som oftest viser sig at være ganske
forfejlede. Dette kalder man grundforskning,
man forsker ud i det blå uden at have nogen
som helst forestilling om, om den viden man
opnår, vil kunne omsættes i produktion. Ofte vil
man slet ikke opnå nogen nævneværdig ny
viden. Med andre ord er der tale om en ganske
frygteligt urentabel form for aktivitet. Heroverfor
vil den gode virksomhedsleder i det lange løb
hælde imod at prioritere den forskning, der kan
munde ud i produktionen af en ny form for
potenspille, eller et eller andet andet smart
produkt.

loosers” strategi.
Spørgsmålet er så, om ikke en bestyrelse med
eksternt flertal i lige så høj grad vil være i stand
til at have blik for den slags ting som et
konsistorium, der er demokratisk valgt internt
på universitetet. Og svaret er, at det kunne den
for så vidt sagtens være, men at man dog må
formode, at universitetsansatte, som i det
daglige bedriver forskning, i højere grad vil
besidde en sensibilitet på dette punkt. Det
næste er så, at man tvinger universitetet til at
tænke langt mere kortsigtet, end godt er med
tanke på grundforskningen, når man gør
universitetet til en konkurrencevirksomhed. I det
øjeblik man presses af røde tal på bundlinien,
vil man uvægerligt blive ført derhen, hvor man
opprioriterer den forskning, som kan give et
afkast på kort sigt. Og det kommer
grundforskning aldrig til at give.
Vi ser nu hvorledes forståelsen af autonomi
eller frihed er forfejlet i forbindelse med den nye
universitetslov. Man gør universitetet frit på den
måde, at det i højere grad kommer til at ligne
en selvejende institution. Men denne form for
frihed har som sit resultat, at universitetet bliver
afhængigt og ufrit på en ny måde (der er med
andre ord slet ikke tale om frihed). Universitetet
bliver underlagt de regler, der gælder på
arbejdsmarkedet. Denne nye afhængighed
betyder en kraftig reduktion i universitetets evne
til at gøre det, som er universitetets væsentligste
formål: at levere fri og kritisk forskning.

Problemet er bare, at grundforskning er og
bliver forskningens hovedåre. Det er det, den
lever af. Forskning er som noget helt centralt
afhængig af, at det er 100% legitimt at fejle - at
det er legitimt at fejle grundlæggende og En anden side ved det, at universitetet bør
gentagende gange. I stedet for en “pick-the- forstås som et sted for “frie tanker og ord”, er, at
winners” strategi vil der således være langt universitetet besidder et kulturkritisk potentiale,
mere ræson i at implementere en “keep-the- som ikke bør undervurderes. En af
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universitetets væsentligere opgaver er at agere
som et frirum, hvori alle sider af samfundet kan
underlægges kritisk refleksion. Dvs. at man her
har råderum til at stille og genstille
spørgsmålene om, hvad det egentlig var, vi
forstod ved vores samfund og vores kultur, eller
ganske enkelt om hvad man forstår ved at være
menneske. At samfundet er
garanteret et sådant frirum,
hvori alle sider af samfundet
selv kan reflekteres kritisk,
er en grundlæggende
værdi i vores kultur, som
ikke bør overses. I denne
sammenhæng
spiller
humaniora en væsentlig
rolle.
Her kan man lægge
mærke til endnu et sørgeligt
element i den offentlige
debat om uddannelse og
forskning. Er der noget man
kan blive enige om, så er det at nedvurdere
huma-niora. Og værre endnu: når man kan
aftvinge debatten indrømmelser på humanioras vegne, bliver det med form af
ovennævnte kræmmerargument. Humaniora
skulle være et fagområde hvor man finder folk
der skulle være velegnede til at “brande”.
Således kunne man i Campus d. 22/11-2004
læse videnskabsminister Helge Sanders ord.
“Selvfølgelig har vi ikke glemt humaniora og
samfundsvidenskab! Det er meget væsentlige
områder, når vi skal forkorte vejen fra tanke til
faktura. Det er ikke nok at opfinde verdens
ottende vidunder, hvis man ikke kan give
produktet den rigtige indpakning og få det solgt.

Bl.a.
derfor
er
humaniora
og
samfundsvidenskab ikke til at komme uden
om.” Efter man afvist at humaniora skulle kunne
besidde nogen form for autonom værdi, kan
man gå skidtet videre og gøre disse fag til
markedsføringsuddannelser. Humanioras
overlevelses berettigelse skal findes i at vi
hurtigst muligt gør begreber
som “branding” og “product
placement” til vore. Nu er det
selvfølgelig slemt nok at
vores minister har dette syn
på vores fag, men bedre
bliver det ikke af, at vi iblandt
os selv begynder at
argumentere på en sådan
måde. Desværre kunne man
i denne sammenhæng i Information den 1/5-2005 læse
følgende udsagn af Morten
Kyndrup professor ved
Institut for Kultur og Æstetik
Århus Universitet: “Virksomhederne skal ikke blot sælge højteknologi,
men også kunne fortælle en historie om sig selv
og produktet - brande det - og her bliver der
brug for humanister, siger han. Vi bestrider ikke,
at Danmark i fremtiden skal satse på
højteknologi, men vi er på vej ud af
industrisamfundet, så vi skal satse mere på
værditilvækst baseret på kulturelle
kompetencer som branding og design.”
Man mener åbenbart, at der er spørgsmål om
mennesket, som det ikke længere er værd at
stille. Spørgsmålet som er værd at stille, synes
derimod at være blevet: “hvorledes kan der
tjenes penge på skidtet”. Man sætter ganske
enkelt de væsentlige spørgsmål, om hvad det
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vil sige at være menneske, til salg, og man
underbyder sig selv.
Dette synes vi er direkte tragisk.

gengæld opøver man på humaniora en evne
til at kunne forholde sig til hyperkomplekse
problemfelter, uden at have støtte i enkle
modeller. Dette er en fremragende evne at
have. Og det er en, som vi kun kan have for få
udøvere af i fremtiden. Derfor er det væsentligt
at have folk til at sidde og lave esoteriske
læsninger af Kong Lear.

Debattens tone byder os at komme med et svar
på, hvorfor det er væsentligt, at der sidder en
masse mennesker og laver esoteriske
læsninger af Shakespeares Kong Lear og
lignende. I første omgang mener vi, at det ikke
er os, der bør besidde bevisbyrden på dette Dette gør, at vi tør vove den påstand, at
område - det turde være selvindlysende, hvorfor humanioras fornemmeste karaktertræk er, at
det er værdifuldt at beskæftige sig indgående disse fag er kritiske. Det, man lærer på
med vores kulturarv. Men grundet debattens humaniora, er at spotte de steder, hvor den
forstemmende karakter, er det som om, at det simple model har en hul klang, forvrænger det
er dem, der forsvarer humaniora (var der den fremstiller eller måske ganske enkelt er i
nogen?), der har et forklaringsproblem. I anden modstrid med sig selv. Dekonstruktion er
omgang ligger svaret i, at mennesket ikke er således en humanistisk kardinaldyd. Man
nogen simpel størrelse. Der findes ikke og kan fristes til at fejre nyligt afdøde Jacques Derrida.
ikke findes nogen enkel forklaringsmodel, for Men med forslaget om at humaniora skulle
hvad det vil sige at være menneske. Således påtage sig rollen som videnskabeligt
kan der heller ikke gives nogen enkel model indpakningspapir - idealet om de gode
for menneskelige samfund eller menneskelig humanister, der forstår at “brande” andre kloge
kultur. Humaniora fortjeneste ligger i at møde hoveders gode ideer, med det højtbårne formål
den menneskelige kompleksitet på dennes at forkorte vejen fra tanke til faktura - kan man
egne præmisser. På humaniora forsøger man nu oversætte: den eneste gode humanist er
at forholde sig til og navigere i denne en død humanist. Den døde humanist er vel
kompleksitet uden nødvendigvis at have den netop den, der glemmer sig egen kardinaldyd
ambition, at der skal kunne findes en klar og for at udøve det stik modsatte: skabe en
tydelig forklaring på det problem, man letforståelig fortælling, der vækker hurtig
undersøger. Resultatet heraf er imidlertid, at den genkendelse og appetit - et brand.
humanistiske videnskab ikke kan have en
Vi i Humboldtbevægelsen mener, at det vil
færdigformuleret regel eller kalkule som sit
være på sin plads, at vække gode gamle
resultat. I menneskevidenskaberne kan der
Derrida til live igen. Vi mener, at det må være
således heller ikke opstilles nogen matematisk
en misforståelse, at humaniora finder sin
model, som ville kunne sættes i anvendelse i
berettigelse ved at gøre andres ideer spiselige.
forskellige sammenhænge. Der findes ikke
Vi mener, at det kan være ganske nyttigt med
nogen humanistiske cost-benefit analyser.
folk, som forstår at tænke kritisk. Måske man
Dermed er det heller ikke altid indlysende,
endda vil kunne bruge dem i erhvervslivet...
hvordan man kan slå mønt af en humanist. Til
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Filosofi i sommerlandet III
Af Jon Rostgaard Boiesen

Det er på mange måder underligt at sidde i den
onde, kolde, mørke, danske vinter og for sidste
gang søge at genkalde sig sommerens
(filosofiske!) eskapader. Men I, kære læsere,
er jo for længst blevet lovet den tredje og sidste
del af beretningen om disse, så her følger den
– også denne gang spækket med både
lomme- og mere genuin filosofi, samt saftige
historier fra bag den internationale filosofis
kulisser; historier man ikke finder andre steder
end i DOXA.
Før Kirchberg
Efter tilbagekomsten fra Island havde jeg en
uges tid i København, som jeg blandt andet
brugte på at se hvad FCKs navnkundige
direktør Flemming Østergaard – der som
bekendt går under navnet Don Ø1 – betegnede
som den største fiasko i dansk klubfodbold
nogensinde, nemlig klubbens 5-0 nederlag til
den i den grad undertippede slovenske klub
NK Gorica – en kamp min ven havde fribilletter
til. I betragtning af hvor få fodboldkampe jeg i
mit liv har været til (de kan tælles på en hånd)
er det ganske fascinerende at have været der,
dengang den største fiasko nogensinde i
dansk klubfodbold fandt sted. Og også
fascinerende på fremragende vis at få
bekræftet sine fordomme ved ved pissoiret i

pausen at have overhørt en fyr der i sin mobil
råber: “Det er en bøssekamp! Perkerholdet
vinder!”
Nederlaget blev dog generelt taget pænt, med
muntre sange som “Pengene tilbage, vi vil ha’
pengene tilbage!”, og slående klapslaver ved
scoringen til 5-0. Det blev dog for meget for en
ung pige, der i frustration kastede en fadøl så
den ramte dem der sad foran os. Herefter fulgte
der en længere verbal kamp mellem hende
og ham der blev ramt af øllen, der var væsentlig
mere interessant end hvad der foregik på
banen. Hun skulle nok være meget glad for at
være 17 og blond, for sådanne slår selv de
værste fodboldbøller ikke på – og der var ellers
i den grad tæsk i luften.
Nå, men så gik turen mod Østrig, hvor
The 27th International Wittgenstein Symposium skulle finde sted.2 Et enkelt stop hos den
gode Rasmus Ugilt, der på daværende
tidspunkt boede i Berlin, hvor han havde tilbragt
lidt mere end det forgangne år, hvorefter turen
gik videre mod Østrig med natbus, selvfølgeligt
med de to værste ævlere i hele bussen
siddende lige bag os. På trods af at chaufføren
tilsyneladende aldrig blev træt af efter hvert stop
at gentage hvor moderne bussen var, var det
en meget lang nat, der netop ikke blev gjort
kortere af de mange stop, der alle fandt sted
ved cafeterier og tax free-butikker, hvor lyset
tændt og chaufføren galpede op om hvor
moderne bussen var for at vække os. Blandt
de mest fantastiske af disse stop, var Excalibur
på den tjekkisk-østrigske grænse, der var
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kæmpe kunstigt slot, komplet med kunstige
drager og en flere meter høj troldmand der råbte
uges tilbud ud i butikken. Der er pinligt at måtte
indrømme at det rent faktisk var dette sted vi
ved femtiden om morgenen købte en whisky…
Nå, men frem kom vi – en dags tid i
forvejen, hvilket gav os tid en vandretur i
Kirchbergs meget smukke omgivelser.
Kirchberg ligger ca. så langt ude på landet i
Østrig man kan forestille sig, og så lige en tre
kvarter i bus op og ned af bjerge – så det var
altså endnu engang tid til sådanne for mit
vedkommende. Og selvom man – eller i hvert
fald kulturradikale intellektuelle som mig – ikke
lige til daglig tænker så meget over det, så er
der skam stor forskel på bjerge de forskellige
steder. Men heldigvis bliver ens fordomme dog
ikke skuffede: Også Østrig ligner Østrig som
man forestiller sig det.
Aftenen før det hele gik løs var der, hvad
der med en herlig tysk-østrigsk betegnelse hed
Geselliges
Beisammensein,
altså
sammenkomst, hvor vi første gang snakkede
med den yderst sympatiske Denis McManus.
Ugilt og jeg nød godt af at have været der to år
før, da vi i modsætning til de andre slap for at
betale for vinen, da vi kendte de piger der
passede baren.3 Samme piger havde forresten
chokeret en af arrangørerne ved deres

hjertelige omfavnende modtagelse af os da vi
ankom. Ville de tage sådan imod alle unge
mænd med en sådan begejstring?

Symposiet starter
Årets tema hed “Experience and Analysis”, eller
“Erfahrung und Analyse” om man vil, og var
tænkt som et forsøg på at bygge bro mellem
de analytiske og kontinentale traditioner.
Sidstnævnte var dog kun repræsenteret ved
fænomenologien, udfra en betragtning om at
analytisk filosofi består i analyse af sproget,
mens fænomenologien består af en analyse
af bevidstheden eller erfaringen. Tanke var så
at disse to tilgange netop ikke behøvede
gensidigt at udelukke hinanden, men burde
kunne supplere hinanden frugtbart.
Trods det sympatiske ved dette oplæg,
rummede det dog visse problematiske
aspekter, både teoretisk og i udførelsen.
Teoretisk må det siges at være noget af en
reduktion at gøre kontinental filosofi lig med
fænomenologi, med hvad værre er at man,
givet dette oplæg, var ret ensidige i valget af
invited speakers, idet alle de store navne kom
fra den angloamerikanske verden – og det
ovenikøbet i et tysktalende land. For bare at
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Forelæsningen var betitlet “The Limitations of Phenomenology”, men havde nok mere
passende være betitlet “The Limitations of John
Searle”. Retfærdigvis skal siges at Searle ved
indledningen indrømmede, at han ikke brød
sig om at snakke om andre filosoffer, da han
var bange for at han ikke forstod dem rigtigt –
en frygt man må sige er velbegrundet, og om
hvilken man vel kun kan sige, at så var det nok
bedre han lod være.6

Brain science” – alle tre uden nogen nærmere
form for kvalifikation. Enhver anstændig filosofi
måtte tage udgangspunkt i disse basic facts –
hvorefter der var alle mulige former for
interessante filosofiske problemer, som for
eksempel hvordan man kom fra disse mindste
partikler til mening. Problemet med
fænomenologien var selvfølgeligt at den ikke
respekterede disse basic facts. Som Searle
smukt formulerende det om Heidegger: “Where
is this Dasein located in the brain?” Om
Merleau-Ponty hed det: “Here you get interested. He’s talking about the body! That is until
you discover that it’s not lump of flesh that you
carry around he is talking about.” Searle
erklærede ved foredragets begyndelse, at når
det kom til metode havde han ingen specielle
reservationer: “You just use whatever tool
you’ve got in your toolbox.” Det hjælper bare
ikke så meget når man ikke har så mange
værktøjer i den. Et værktøj der i hvert fald helt
sikkert ikke var der var Heideggers hammer.
Til gengæld var der en hammer, der fik alt til at
ligne søm…7

For at toppe det hele blev foredraget
afsluttet med hvad der egentligt skulle have
været en høflighed, men nærmest virkede stik
modsat. Som den sidste havde en ung pige,
der siden skulle vise sig at hedde Andreea, stillet
Som Searle så det, var tanken om den et ganske kritisk spørgsmål med en temmelig
analytiske filosofi og fænomenologien som kraftig østeuropæisk accent. Inden han
gensidig supplerende både smuk og rigtig – svarede, ville Searle lige sige tak til alle der
men når man så på hvad der rent faktisk havde havde lyttet, og ikke mindst dem der havde stillet
udviklet sig under navnet ’fænomenologi’ var spørgsmål. Det var en af de heldige ting ved
det meget langt fra at være noget, der kunne historiens gang at engelsk var blevet så
bruges. Problemet var at det ikke tog hensyn til udbredt, at han kunne tage alle vegne hen i
hvad Searle betegnende som “the three basic verden og diskutere analytisk filosofi med folk
facts” – der også blev gentaget ved ethvert på sit modersmål. Selv ville han aldrig kunne
spørgsmål Searle stillede, med opremsning og høre et foredrag, endsige stille spørgsmål til
tællen på fingrene – som var: “1) The atomic det, på et sprog der ikke var hans eget.
theory of matter, 2) Evolutionary biology, and 3) Fantastisk at en forsøgt venlighed kan ramme
så meget ved siden af! For mig at se lever
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nævne et par oplagte eksempler på tyskere
man kunne have inviteret (for slet ikke at tale
om franskmænd; Derrida var for eksempel
dengang endnu i live, om end nok for syg til at
deltage i sligt), så har Manfred Frank de sidste
mange år primært beskæftiget sig med at
sammentænke klassisk tysk idealisme og
moderne analytisk bevidsthedsfilosofi; Ernst
Tugendhat har gennem mange år med
sprogfilosofiske midler dissekeret Heidegger,
mens Jürgen Habermas må betegnes som
den tysker der mest af alle har taget
talehandlingsteorien til sig og anvendt den på
studiet af filosofihistorien, den tyske tradition,
samt nyere angloamerikansk politisk teori.
Talehandlingsteoriens viderefører (faderen var
som bekendt den alt for tidligt døde John Austin 4 ), John Searle 5 , var til gengæld det
spændende valgt til åbningsforelæsningen.
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bemærkningen op til alle fordomme man
kunne have om arrogante amerikanere8, der
ikke gider lære andre sprog, men forventer at
alle skal kunne engelsk hvor de kommer frem.
Og ydermere var bemærkningen dybt
patroniserende overfor Andreea, der jo sådan
set stillede et ret kritisk spørgsmål. Han kunne
nærmest ligeså godt have klappet hende på
hovedet og sagt: Nåh, hvor er du dygtig! Sådan
at kunne stille spørgsmål på et sprog der ikke
er dit eget! Og for at gøre indtrykket helt perfekt,
havde han oven i købet ikke tid til at svare
hende, da hun efter foredraget var slut gik op til
ham for at få uddybet svaret – han skulle nemlig
fotograferes sammen med nogle fans… Ugilt
havde en lignede oplevelse med hans
utilnærmelighed, da han senere forsøgte at
stille den store mand et spørgsmål.
Nå, men egentligt burde jeg ikke være
så negativ, men i stedet takke ham! For det hele
betød at jeg i Searle-bashing havde et godt
emne at snakke med Andreea om…9
De store og halvstore fisk
Det var dog heldigvis ikke alle der havde
forstået så lidt fænomenologi som Searle.
Dagfinn Føllesdal gjorde i sit foredrag et
behjertet forsøg på at få ham10 til at forstå bare
en smule Husserl – uden det store held. Sonja
Rinofer-Kreidl gav en ganske fremragende
udlægning af både Husserl og Heidegger –
men der var Searle desværre ikke tilstede.
Jeg måtte dog også erkende mine
begrænsninger: Jeg kunne ikke se det
interessante i da Michael Tye holdt et foredrag
om hvordan vi opfatter et kvadrat forskelligt alt
efter hvordan det vender. Og også hvad angår
finsk filosofis grand old man Jaakko Hintikka
må jeg – efter nu endda at have hørt ham en
tre-fire gange – indrømme at jeg har svært ved

at forstå hvorfor han er det navn han er. Men
måske har min blokering noget at gøre med
hans fremtræden med kraftig finsk accent og
udseende som en mumietrold – for noget må
han jo have lavet der har gjort ham så stor.
Selve arrangementet er lidt af et
gedemarked. Hver dag bød på to til tre plenary
lectures med de store – og enkelte knap så
store – navne, mens resten af dagen bestod
af seks sideløbende sektioner, der kørte med
40 minutters foredrag inklusiv spørgsmål, fem
til ti minutters pause, og så nyt foredrag. Man
kunne således shoppe rundt som man ville og
orkede i det, både hvad angår emner og kvalitet,
brogede udvalg. Udover allerede nævne
Searle, Føllesdal og Tye var hovedtalerne
blandt andet Barry Smith, der udfra en
aristotelisk grundindstilling holdt et ganske
interessant foredrag om det der nu om dage
hedder filosofi i praksis, nemlig om klassifikation
af sygdomme; Nicholas Rescher, der
forsvarede noget så fornuftigt som en
pragmatistisk videnskabelig realisme –
grundlæggende pointe: Vi skal være realister
fordi der så meget vi ikke ved, og verden altid
vil være meget større end hvad vi kan komme
til at have viden om; José Luis Bermúdez, der
sagde det samme som eliminative fysikalister
altid siger; Frank Jackson, der forsøgte at
genoplive den deskriptive navneteori. Hvorfor
Kripke og Putnam ikke en gang for alle har
manet den i jorden, lykkedes det ham i hvert
fald ikke at få mig til at forstå; Margaret Gilbert,
der holdt et interessant foredrag, der var et af
de få om politisk filosofi der overhovedet var på
konferencen; og endeligt Jerrold Levinson der
holdt et afslutningsforedrag, der egentligt var om
æstetik, men som i høj grad også var politisk –
endskønt ordstyreren mente at mit spørgsmål
om den politiske side af det ikke var relevant.
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Derudover holdt flere af de store deres

minutter derudaf over stok og sten med omkring
40 powerpoints om modallogik, maleri,
digtning, kunst, mv. Der var mange
diskussioner samme aften om hvor godt det
egentligt havde været når man skrællede al
formen væk – men udanset hvad, er jeg sikker
på jeg aldrig har hørt et mere underholdende
foredrag om modallogik.12

Ronald de Sousa holdt det coolst
fremførte foredrag, jeg nogensinde har set!
Under titlen “The Art of the Possible in Life and
Literature: Can Aesthetic Experience Expand
Our Emotional Repertoire?” gik det i en 40

Og så var der jo alle os andre…
Parallelsessionerne var som skrevet et mindre
gedemarked, og bestod af både godt og skidt.
Hvad man lige kom til at høre, var som regel
resultatet af et mere eller mindre spontant valg,

Endeligt skal sidstedagens Agaist-serie
nævnes: Tre foredrag i rap henholdvis “Against
Wittgenstein”, “Against Sets” og “Against Predicate Logic” af henholdsvis Kevin Mulligan, Peter Simons og førnævnte Barry Smith. Scenariet
var åbenbart en slags reentactment af en
lignede trippel-session med de tre der havde
fundet sted en 20 år før. Og udover den
pubertære glæde ved tre foredrag med et
against-tema, var det faktisk tre udmærkede
foredrag.
Os små fisk

25

Wittgenstein Symposium, Østrig, 8-14 august 2004

foredrag i parallelsessionerne, blandt andre
allerede nævnte Hintikka og den i denne
artikelseries første del omtalte Horgan.11 Den
her i Århus så velkendte Rom Harré holdt et
udmærket foredrag om Wittgensteins
livsformsbegreb, hvor det dog ikke lykkedes
ham at få mig til at forstå, hvorfor han mente
den indiske tradition med at hilse ved at samle
hænderne foran hovedet var afledt af
håndtrykket. Til gengæld kunne man nyde
endnu en gang Searle-bashing: Searle havde
til sit foredrag været iført en noget spraglet Hawaii-skjorte, mens den næppe halvanden
meter høje Harré var klædt i et ulasteligt
jakkesæt, hvilket fik ham til at bemærke: “I have
told Searle that he should get himself a proper
lecture’s suit.” Og derfor måtte Searle lide den
tort at blive eksempel: “Well, I could perhaps
one day get the thought that I should go and
buy myself a shirt like Searle’s – but then my
wife would tell me: That’s just not you! That’s
just not the Harré way of life!”
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baseret på titlen og hvad man lige kunne
skimme i manchetten. Og så ikke mindst om
man kendte dem der holdt foredraget – noget
der blev mere og mere vigtigt som ugen skred
frem. Der blev nærmest en art byttehandel:
Kom og hør mit – så skal jeg nok også komme
og høre dit! I den forbindelse var det en stor
fordel at have så sent som torsdag, som
hunden her havde, og det lykkedes mig også
med mine aktive sociale kompetencer at få
skrabet en del folk sammen – selvom det nok
altid vil virke ret tomt når man står og kigger ud
over den store sal, hvori jeg var sat på. Til
gengæld fik jeg lov at tale i samme mikrofon
som den store Searle (og de andre)! Hvordan
det gik er jeg ikke helt den rette til at udtale mig
om, men jeg fik da adskillelige “Good talk!”
bagefter. Anne-Marie Christensen, der var
ankommet lidt inde i konferencen, og som
udover mig og Rasmus var den eneste dansker
der deltog, mente dog at jeg burde tænke mig
lidt mere om inden jeg svarede på
spørgsmålene. Hvortil jeg kun kunne replicere
med det gamle Arne And-motto: At tænke før
man taler, er som at tørre sig i røven før man
skider! Hvilket fik Anne-Marie til at bemærke at
hun var glad for at vi kun var os tre danskere…

fyr vi havde snakket del med de første dage,
der på en halv times tid kom omkring Putnam,
Searle, Paul de Man og Judith Bulter.
Ellers er der vel kun at sige osv., osv. Det
er som skrevet temmelig overvældende med
alle de foredrag, og alt kan ikke refereres her.13
Lejrskolen

For der skal også være plads til at beskrive et
meget vigtigt aspekt ved det hele, nemlig hele
lejrskolestemningen. Mig og Rasmus var
egentligt kommet til Kirchberg med en intention
om at leve den skrabede stil med ikke alene at
bo i telt, men også leve af mad fra et Trangia®køkken – en ambition der fik sit skud for borgen
da Anne-Marie første dag hun var ankommet,
spurgte om vi ville med ud og spise frokost
sammen med hende og en flokfuld andre
filosoffer. Dernæst blev langt hovedparten af alle
måltider indtaget på byens Gasthäuse i ivrig
diskussion med fellow philosophers om emner
som tv-serier, sport, amerikansk udenrigspolitik
og amerikanske forhold i øvrigt – og ja ja, da
også noget filosofi. Hvad angår den
amerikanske udenrigspolitik og de
amerikanske forhold i øvrigt, var amerikanerne
Efter ubeskedent at have fremhævet mig meget fascinerende at snakke med. Nu hører
selv først, er der dog også en række andre filosoffer jo selvfølgeligt nok en af de mest
foredrag, der skal nævnes: Anne-Marie holdt venstreorienterede erhvervsgrupper der findes,
et ganske glimrende om Wittgensteins men det var da alligevel – specielt det senere
etikopfattelse i Tractatus; førnævnte sympatiske præsidentvalg taget i betragtning – rart at finde
Denis McManus et spændende et om Derridas ud af at der også findes et andet Amerika. Det
dekonstruktion af Aristoteles’ tidsbegreb; en stred da i hvert fald meget mod mine fordomme
ung punkerfyr ved navn Ryan Mays holdt et at høre om strejker og trade unions ved
udmærket om Wittgensteins og Ricoeurs amerikanske universiteter. Og så var det en
metaforopfattelser – under hvilket jeg fik amerikaner der kom med følgende betragtning:
lejlighed til at blive skældt ud af gamle Hintikka Når man nu om dage næsten aldrig hører om
for at tale nonsens i mit spørgsmål; Thomas angrebet på Pentagon, men kun om angrebet
Meyer – der er fast gæst i Kirchberg – holdt et på Twin Towers hin 11. september, så skyldes
udmærket om Moore og Wittgenstein; og det, at når man lægger vægt på Twin Towers,
endeligt skal nævnes Edwin Glassner, en ung så kan man sige at terroristerne angreb fordi
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er noget jeg skal være stolt af!) den ros jeg fik
for at være i stand til at køre på hele natten – og
så alligevel komme op og have et spørgsmål
parat til enhver foredragsholder dagen efter.
Hvad kan man sige? Man er vel i træning!
Jeg er til gengæld ubetingede glad for at
to af hinanden uafhængigt nævnte, at de mente
konferencen burde have en pris til den der
stillede flest spørgsmål – og som klart skulle
gå til mig…
An honest philosopher

Nå, men lejrskolen: Her skal den lokale
bar/diskotek, der som den eneste havde åbent
til et godt stykke ud på natten ikke
undervurderes. Med – i bogstaveligste forstand
– al sammenspistheden opstod i løbet af ugen
en stemning af at være en enormt sej flok, der
var afsted på tur – en stemning der, som den
slags stemninger nu engang gør – varede
præcis lige så længe det hele varede og alle
drog hver til sit igen.

“I like him. He’s an honest philosopher!” sagde
Neil, en ung britisk filosofiinteresseret
matematiker (med det flotteste britisk-engelske
jeg længe har hørt) da den tidlige omtalte Ryan
Mays gik hjem for at sove den sidste aften. Min
umiddelbare reaktion var at spørge hvad han
dog mente med det. Var det ikke som at sige
at han ikke bankede sin kone?! “He seeks the
truth!” var Neils svar. Umiddelbart ikke meget
bedre, men efter nogen diskussion lykkedes
det ham at få mig overbevist om at der faktisk
er fornuft i betegnelsen, ikke mindst da jeg kom
frem til, at jeg tidligere samme dag havde
oplevet hvad det vil sige:

Kan ikke i den forbindelse lade være med
at fremhæve (selvom jeg ikke er sikker på det

Jeg havde i St. Andrews ikke overhovedet
kunne forstå hvad den gode Horgans position
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de hader frihed og kapitalisme mv. Mens hvis
man tænker over Pentagon, bliver man nødt til
at overveje om det kunne have noget med den
amerikanske udenrigspolitik at gøre… Og det
var altså en amerikaner der sagde det! Tag
den, Weekendavisen! Anti-amerikanisme min
bare røv! I modsætning til den ideologiske
konstruktion af USA der herhjemme florerer på
både venstre-, men i lige så høj grad på
højrefløjen, blot med positivt fortegn, kunne det
jo være at man skulle lytte til nogle faktisk
eksisterende amerikanere! I modsætning til
hvad WA, JyllandsPosten og Berlingske
Tidende tror, så det ikke alle sammen der er
pistolsvingende cowboys som er Reagan evigt
taknemmelig fordi han vandt Den Kolde Krig
for os!
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gik ud på,14 og havde sådan set forventet at
jeg skulle være efter ham igen her i Kirchberg.
Men her talte han om noget bevidsthedsfilosofi,
hvor jeg sådan set var stort set enig. Men på et
tidspunkt en sen eftermiddag tog jeg mig
sammen til at gå hen til ham og spørge ind til
den gode blobjectivism. Herefter stod vi og
diskuterede den i en 20 minutter, uden at det
dog af den grund lykkedes at overbevise mig.
Men pointen er sådan set også en anden:
Manden tog sig de 20 minutter til at stå og tale
med en tilfældig studerende fra et tilfældig lille
land, lyttede til hans indvendinger og besvarede
dem tålmodigt. Og hvad mere er: Jeg er
overbevist om, at skulle der en dag dukke en
løsning op på de sorites-problemer der er hele
grundlaget for hvad Horgan selv betegner sit
crazy view, er jeg overbevist om at det ville få
ham til at skifte standpunkt – “He seeks the
truth!”
Hvem jeg ikke betragter som en ærlig
filosof, turde være fremgået med al ønskelig
tydelighed af denne artikel…
Wien
Som skrevet havde hele lejrskolen en ende.
Opbruddet gik dog lidt i etaper, da der var en
del der havde en dags tid i Wien, mens mig og
Rasmus – og Andreea ikke mindst – havde
nogle stykker. Der gjorde at vi den første aften
var en mindre flok fra konferencen der mødtes,
mens vi de sidste par dage tullerede rundt
med, først førnævnte Ryan og siden Andreea.
På Ryans opfordring gik vi ind og så en udstilling
der på det tidspunkt var i byen, betitlet “Das
Unheimliche”. Her viser tysks til tider fantastiske
præcision sig, for de mest uhyggelige ting, var
netop hjemlige ting taget ud af deres
sammenhæng og stillet overfor en i al deres
fremmedhed – som for eksempel en samling

af badedyr i dunkel belysning. Betydeligt mere
uhyggeligt end samling Wiener Aktionismus
med dens afskårne pikke og store mængder
blot, MUMOK (Museum Moderner Kunst) også
rummede. Dette aspekt rammes bare slet ikke
af det engelske “uncanny”, mens dansk i den
forbindelse er meget fascinerende: Hvad er det
værste der kan ske for en dansker? At det ikke
er hyggeligt!
Berlin
Tilbage i Berlin hos Rasmus var der tid til endnu
mere tulleren rundt og for eksempel opleve
fantastiske ting som Karl Marx-Allee (tidligere
Stalin-Allee), som jeg må give Slavoj •i•ek ret i
er fantastisk i al sin firsporede hærgethed – og
som man forresten måtte passere den
undseelige Hegel-plads for at komme til. Og
nyde Palatz der Republiks brun-orange
østtyske charme. Og undre sig over ting, som
hvorfor man har valgt at højtideligholde Holocaust med et jødisk museum der kandiderer til
at være det mest fjollede museum i denne
verden, med knapper, computere, dingenoter
og alle mulige andre ting man skulle trykke på,
trække i, puste på, mv.
Så er der mere swung over det autentiske
Stasi-hovedkvarter, der står som det blev forladt
– dog med hyper-ideologisk mindeplade påsat
om at Folket den 15. januar 1990 overtog
bygningen15 (og således for altid derefter var
et?!). Udover endnu en gang brun-orange
æstetik, der også var så moderne herhjemme
dengang, var der noget særligt uhyggeligt over
tanken at her skete det. Det var dog ikke særligt
let at finde – og jeg havde en fornemmelse af
at det var upassende at spørge om vej – hvilket
gjorde at jeg fik lejlighed til at opleve i hvor høj
grad Østtyskland stadig eksisterer: Bortset fra
at de har fået Aldi og Lidl, ligger kvarterne der
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Noter:
Det er fascinerende som manden i den grad
har taget hvad man vel egentligt skulle synes
var et øgenavn på sig, og endda er stolt af at
blive omtalt med et navn der alluderer til en
mafioso. Og det siger en hel del om hvor langt
vi i dag er fra 70’erne at den mand er en helt,
der, i lighed med den fallerede og
genopstandne finansmand Klaus Riskær
Pedersen, har sit eget tv-show, der begge er
fordanskninger af et amerikansk koncept –
derovre med venture-kapitalisten Donald
Trump. Konceptet går ud på at et antal
aspiranter skal søge at indynde sig hos den
store mand, for til sidst at stå tilbage som den
der har udkonkurreret alle de andre. Det er
muligt Danmarks Radio er venstreorienteret –
men det er i den grad andre kræfter der styrer
TV3 og TVDanmark.
Samme konference som Stephen Toulmin
omtalte i interviewet s. 46-47 i sidste nummer
af DOXA. Artikel om The 25. International Symposium i DOXA nr. 20, februar 2003.
2

Se hertil artiklen i DOXA nr. 20.

Hvor meget for tidligt jeg kom til at synes det
var, vil fremgå senere i denne artikel!
4

Der forresten også engang lå i debat med
afdøde Derrida. En debat ved hvilken det mest
spændende efter sigende skulle være at følge
hvor lidt Searle forstår af Derrida.
5

7

Husk at tjekke dette nummers Hammeren!

Mere – og meget mere positivt – om
amerikanere senere.
8

Alt dette skrevet af en mand, der tidligere har
næret stor beundring for Searle – se “Searle i
København”, DOXA nr. 15, Oktober 2001 samt
“Spøger det stadig i maskinen?”, Semikolon nr.
5, 2002 (findes også på: http://
www.phys.au.dk/~karoff/filer/artikler/jon.pdf)

9

1

3

For nu at parafrasere den anmelder i
Weekendavisen, der engang må have knust
alle et ungt menneske digterdrømme med
følgende konstatering: “Det er ikke nogen skam
ikke at kunne skrive gode digte – man kan bare
lade være.”
6

Jaja, og så alle os andre tilstedeværende,
endskønt jeg vil tro vi var temmelig mange der
havde forstået en hel del mere Husserl – uden
nødvendigvis at have forstået særligt meget.

10

Se DOXA, nr. 26, oktober 2004, s. 41-51. Jeg
vender tilbage til Horgan lidt senere i denne
artikel.

11

Skulle nogen have lyst til at dømme sig, ligger
foredrag – dog uden fremførsel – på de Sousas
hjemmeside på: http://www.chass.utoronto.ca/
%7Esousa/artpossible.html

12

Skulle nogen have lyst til at se hele
programmet, ligger det på http://www.alws.at/
wittgenstein04/program.pdf . Næste års invited
speakers kan beses på http://www.alws.at/
wittgenstein05.htm , hvis nogen efter mine
malende beskrivelser skulle være blevet fristet
til selv at tage afsted.
13

14

Se DOXA nr. 26

Jep, det er ikke en fejl. Endskønt mange
sikkert har glemt det (lidt i stil med Pentagon
11. september), fungerede Stasi skam et par
måneder efter Murens fald.
15
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lige så grå og triste som før frihed og demokrati
strømmede ind over dem. Dog: Da jeg endelig
fandt det, gik en ung pige på 15-16 år ved siden
af den imposante betonbygning med sin bare
mave at lavtaljede bukser og talte i mobiltelefon.
En stående kontrast, der nok alligevel siger at
historien, trods alt, går i den rigtige retning
engang imellem.

Program for forårssemesteret 2005
Kammerater,
Filmklubben vil gerne udnytte den spalteplads vi så venligt er blevet tildelt i dette fremragende afdelingsblad til at introducere programmet for dette semester. Vi har allerede indledt dette med det sydkoreanske hævndrama “Oldboy“, en fabelagtig film og start på et uden tvivl succesrigt filmsemester. Men inden
præsentationen af programmet vil jeg gerne takke alle de der har været med til at holde filmklubben
kørende. Dette gælder selvfølgelig det publikum der igennem mere end 2½ år har været med til at støtte
op om en hel række anderledes film, med hver deres relevans i forhold til den overordnede agenda vi
har lagt for dagen. Men jeg vil også gerne takke de frivillige der har været med til at holde dette fremragende initiativ hævd, folk med stor filmviden og viljen til at se den gode film. Jeg ved at det er disse folk
der engang vil være med til at drive filmklubben videre, således at dette bliver en tradition, som fremtidige studerende på Århus Universitet vil kunne nyde mange år endnu.
Så frygt ej, ELITEN vil uden tvivl fortsætte kampen mod den fordummende Hollywood mastodont. Vi
har gennem solidaritet og idéen om hvad der er en god film skabt et sted, hvor man kan se det der er
godt. Vi har med stolthed tilegnet os smagsdommeri og er ikke bange for kampen mod mønsterfilm, der
ikke udfordrer sit publikum og dermed ender med at tale ned til os. Vi startede krigen, og den er først
lige begyndt - væbn dig selv og vid at du har ret til mere respekt end den kapitaliserede filmverden
tildeler dig. Programmet for dette semester ser således ud:
- Torsdag den 3. marts viser vi “Vangelo secondo Matteo, Il“ instrueret af Pier Paolo Pasolini.
- Torsdag den 17. marts viser vi “Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution“ instrueret
af Jean-Luc Godard.
- Torsdag den 31. marts viser vi “The Order“ fra Cremaster Cycle 3, instrueret af Matthew Barney.
På de følgende sider fremgår en artikel skrevet af Marie Nyeng fra æstetik og kultur, der beskriver
baggrunden og universet bag Cremaster Cyrcle. Desuden kommer Marie og holder et oplæg om
Cremaster Cycle den pågældende dag. Så der er virkelig noget at glæde sig til.
- Torsdag den 14. april viser vi “Stranger than Paradise“ instrueret af Jim Jarmusch.
- Torsdag den 28. april er endnu ikke programsat.
- Torsdag den 12. maj viser vi “Bad Boy Bubby“ instrueret af Rolf de Heer.
Er du interesseret i løbende at modtage informationer om filmene og at blive påmindet om hvornår vi
viser dem, skal du blot sende en mail til butter@stofanet.dk.
Alle forestillinger starter klokken 18 og det foregår i Økonomisk Auditorium 011 (byg 324, lok 011).
For 20 kroner serveres der kaffe og te. Alle på institut for filosofi og idéhistorie og afdeling for antropologi og etnografi er velkomne.
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Introduktion til The Cremaster Cycle
“Maskulinistisk kunst”
af Marie Nyeng
Matthew Barneys Cremaster Cycle består af fem videoer, der samlet har en længde på ca. otte
timer. De blev produceret i årene fra 1994 til 2002. Cremaster 4 var den første, og derefter blev
videoerne færdiggjort i rækkefølgen 1, 5, 2 og til sidst blev Cremaster 3 lavet. Værket har fået sit
navn fra musklen cremaster, som hæver testiklerne, når manden udsættes for kulde eller frygt.
Jeg beskæftigede mig i min bacheloropgave på æstetik og kultur sammen med en medstunderende med de former for maskulinitet og karikaturer af maskulinitet som dette enorme kunstværk
og Danmarks eneste modemagasin henvendt specifikt til mænd, Euroman, viser. Jeg vil her
overordnet beskrive det univers, som The Cremaster Cycle er. Det er en meget svær opgave at
give folk der ikke har oplevet nogetaf værket et indtryk af, hvad det egentlig er der foregår og
hvorfor man bliver helt opslugt af universet og føler sig enormt draget af det, men jeg vil give det
et forsøg her.
Jeg så The Cremaster Cycle, da den var udstillet på Museum of Modern art i Paris i efteråret
2002, hvor den tog sig ud som en gigantisk installation. Hver af de fem dele havde sit eget rum,
hvor videoerne indgik i et samspil med hver sin installation, som var bygget op af skulpturer, der
var mere eller mindre modellerede udgaver af vigtige objekter i videoerne, og af ophængte
portrætfotos af personerne. Samspillet resulterede i, at videoerne i sig selv også fik skulpturel
karakter. De fem rum lå i forlængelse af hinanden på en måde, så man sluttede det samme
sted, som man startede. De blev bundet sammen af gulvtæppet, som skiftede imellem at være
limegrønt, stærk orange og mørkeblåt.
Her i foråret blev videoerne vist i deres fulde længde på Natfilmsfestivalen i København.
Hver video har sit eget symbolkodeks, som definerer dens atmosfære, formelle fremtræden og
indhold. Tilsammen skaber de fem symbolkodekser The Cremaster Cycles mytologiske univers,
som benytter sig af utallige narrative og repræsentationelle planer til at fremstille sine egne helte,
symboler og ritualer, mens især det mandlige køn og den mandlige seksualitet hele tiden er det
centrale omdrejningspunkt.
I Cremaster 1 optræder der ingen mandlige figurer - kun langlemmede smukke kvinder. Den
største del af dem danser rundt i store hvide kjoler på en amerikansk fodboldbane, mens der
svæver to ‘Goodyear’ luftskibe ovenover. I hver af disse sidder en blond pige under et tildækket
bord, mens stewardesser spadsere rundt om det. Cremaster 1 kan ses som en det ultimative
stereotype mandlige blik på kvinden.
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Cremaster 2 er den eneste af videoerne, hvori der er tale. Udbryderkongen Harry Houdini er den
centrale person. Videoen er bygget op omkring mystikken og uhyggen omkring hans person.
Hvepse er også centrale i videoen. De optræder i store sværme, og deres modbydelige summen ligger i meget af baggrundslyden. De fleste af personerne har endvidere en stramt indsnøret hvepsetalje og bevæger sig på en sværmende måde. Hele denne video er en fabulering
over det uhyggelige, som også er pirrende eller fascinerende.
Cremaster 3 tager sin begyndelse på to klippeøer. På den ene bor en kæmpe på den anden et
lille maskulint væsen klædt i klantern og hans kone. Den største del af videoen foregår i
Crystlerbygningen i New York, hvor Cremaster logen, The Great Masters, slår sine folder og
betjenes af en kluntet bartender, hvor Chryslerbiler kører en bil sammen til ingenting, og hvor
håndværkertypen ‘The Entered Apprentice’ arbejder. På en væddeløbsbane ser vi en mand, der
ligner ‘The Enterred Apprentice’ få et bidsel i munden, som knækker hans tænder. På
Guggenheim museet i New York springer en mystisk keltisk udgave af The Entered Apprentice
rundt mellem forskellige personer og møder blandt andre en smuk kvinde, som forvandler sig til
en rovkat, da han holder om hende. Videoen slutter tilbage på klippeøerne, hvor dværgen bider
kæmpen.
Denne sidste del af Cremaster 3, er den bid af universet, der bliver vist i filmklubben Eliten.
Cremaster 4 foregår på øen Isle of Man. Her følger man dandyfiguren The Loughton Candidate,
mens han hjulpet af muskelsvulmende feer stepper og kryber gennem øen, mens der bliver kørt
racerløb. Et racerløb hvor et gult og et blåt hold kører i hver sin retning rundt om øen.
Cremaster 5 er den af videoerne, som har mest mytisk karakter. Den foregår i operaen i
Budapest, hvor man ser og hører en operasangerinde synge med kor fra to kastratsangere i en
af tilskuerlogerne, mens en mand klædt i lyserødt kravler op af en grøn plante, som er rundt om
scenens forparti. I sort-hvid ser man udenfor en mand komme ridende og samle en kvinde, der
ligner operasangerinden op på sin hest. Senere ser man den samme mand nøgen og lænket
springe i floden. Videoen slutter i et flisebeklædt rum med søer, hvor man ser et havgudslignende væsen stige ned i vandet, hvor han bliver omsværmet af nymfer.
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The Cremaster Cycle skildrer på mange planer maskulinitet, mandig omgang med mennesker
og maskulin seksualitet. Man kan se denne skildring på mange planer i videoerne, men den
kommer mest eksplicit til udtryk i de mandlige figurer i videoerne.
Maskulinitet er ikke længere et begreb, man føler sig sikker ved at tage i sin mund. Det er blevet
et komplekst begreb. Maskulin betyder stadig ‘vedrørende manden’, men vi må nu erkende, at
forestillingen om manden er kulturelt bestemt. Maskulinitet vedrører nu forestillingen om det, der
traditionelt blev forstået som ‘vedrørende manden’. Derfor er maskulinitet ikke længere noget,
der entydigt signalerer mand. Vores traditionelle forestilling om maskulinitet knytter sig til typer
som The Entered Apprentice, som er den centrale figur i og The Grand Masters, da de er det,
mænd var en gang. De er manden personificeret som magt, funktion og handlekraft - de traditionelle dyder og statussymboler for manden. De gængse forståelser af maskulinintet, er nogen
man må lede efter på museum - altså i fortiden, som The Entered Apprentice gør det på
Guggenheim. Det samme gælder for femininitet, men maskulinitet er den sidste af de to, som vi
har måttet opgive som entydig størrelse, da den entydige forståelse er knyttet til en fortid. Feminismen har tematiseret, den traditionelle kvinderolle som begrænsende og ødelæggende for
kvinden, og den har nærmest forsøgt at slette sporene af den gammeldags femininitet.
The Cremaster Cycle er et kunstværk, der tematiserer manden som et køn. Man kan måske
tale om, at det er “maskulinistisk kunst”. Femnistisk kunst er kendetegnet ved at illustrere den
fastlåsthed, kvinden er blevet placeret i og holdes fast i af manden, ved at bryde den op og skabe
nye muligheder. Nu ser vi med Matthew Barneys kunst en lignende problematisering af mandens
kønsrolle. I The Cremaster Cycle tematiseres den traditionelle måde at være mand på, som
noget der absolut heller ikke er ønskværdigt. Denne “maskulinisme” kan ses som en erkendelse
af, at den traditionelle ‘mand’ har været norm, mens det er kvinden, der har været kønnet. Når
kvinden nu har relativeret sin position og opblødt opfattelsen af sig selv som objekt, så hives
tæppet også væk under mandens køns(løse)position og hans rolle som subjekt. Barney fremstiller med The Entered Apprentices’ håbløse søgen på Guggenheim det tomrum, som manden kan
siges at være i efter opløsningen af de traditionelle kønsroller.
På Matthew Barneys hjemmeside vises en trailer for cyklusen samt en masse information om
de figurer der optræder i universet og universet om selve universet. Det er et sted at snuse til et
fascinerende, smukt, dragende, uhyggeligt... univers, hvor der er risiko for stor fortabelse.
Kom og oplev Cremaster Cycle i filmklubben den 31.marts klokken 18 (se program ovenover).
Her vil forfatteren til denne artikel holde et oplæg om emnet og den del af dette enome kunstværk, som vi skal se. Vi glæder os til at se jer.
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Venlig hilsen, ELITEN - filosofisk filmklub.

Info fra sekretariatet
FORMALIA I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF EKSAMEN
Når man går til eksamen på Afdeling for Filosofi, er der en række administrative betingelser, der
skal opfyldes. Man skal:
1.

Altid tilmelde sig eksamen.

2.

Altid udforme en bogliste.

3.

Ofte udforme en opgaveformulering (synopsis).

4.

Altid have bogliste/opgaveformulering godkendt (underskrevet) af faglærer/vejleder.

5.

Altid aflevere den/dem på sekretariatet i 2 eksemplarer.

og husk også:
- altid at aflevere udfyldt hjemmeopgaveskema med din opgave (ved begge eksemplarer) og for
at hjælpe sekretariatet, da venligst undlade at komme din opgave i omslag/plastlomme, men
gerne sammenhæftet.
- udlevering af opgaver er efter kl. 10.00
- aflevering af opgaver (i 2 eksemplarer) er inden kl. 11.00

1. TILMELDING:
Tilmelding til eksamen foregår i perioden fra 1.-17. marts. Du skal tilmelde dig på internetadressen http://www.au.dk/da/uddan
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2. BOGLISTEN:
For at kunne blive eksamineret, skal afdelingen have modtaget en bogliste, som eksaminationen
kan foregå på baggrund af. Boglisten angiver det pensum, som den studerende står inde for at
have kendskab til - og som eksaminator/censor derfor kan stille spørgsmål til.

3. OPGAVEFORMULERINGEN:
Ved en række eksaminer skal man endvidere udforme en emneformulering (bl.a. emneprøver,
disciplinprøver, speciale osv.). Denne emneformulering spiller samme rolle som boglisten: Den
studerende angiver heri rammerne for eksamen.

4. GODKENDELSE:
Godkendelsen fra faglæreren/vejlederen er meget vigtig, idet denne fungerer som afdelingens
godkendelse af eksamensgrundlagets faglige niveau.

5. AFLEVERING:
Boglisten skal afleveres på sekretariatet i 2 eksemplarer. Fristen for aflevering ses på opslag
med Nøgledatoer. Det er meget vigtigt at overholde denne frist, da sekretariatet bruger de
indleverede boglister som grundlag for planlægningen af eksamens afvikling. Overskrider du
denne frist, risikerer du derfor i værste fald at blive udelukket fra at gå til eksamen i det pågældende
semester. I heldigere fald får du tildelt én af de tilbageværende tider - der som oftest er det mindst
attraktive tidspunkt.

MANGLENDE OPFYLDELSE AF HVER ENKELT AF DISSE 5 BETINGELSER KAN I VÆRSTE
FALD FØRE TIL, AT DU IKKE KAN KOMME TIL EKSA-MEN I DET PÅGÆLDENDE SEMESTER!
VÆR DERFOR MEGET PÅPASSE-LIG MED AT OVERHOLDE DEM.

Går noget alligevel galt, er du meget bedre stillet, hvis sekretariatet har din korrekte adresse og
telefonnummer (så du evt. kan blive kontaktet). Det er derfor en god ide, at melde adresseændringer til sekretariatet.
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Filosofisk Forening
Det 20. århundredes mest oversete filosoffer.
- foredragsrække i Filosofisk Forening
Filosofisk Forening gør status over det 20. århundrede. Alle er enige om, at Wittgenstein og
Heidegger hører til i det tyvende århundredes filosofiske kanon. Men derefter hører enigheden
også hurtigt op. Er Frege vigtigere end Foucault? Er Derrida vigtigere end Dummett?
Men hvad nu hvis der er nogen, vi helt har overset? Måske er der vigtige erkendelser at hente
hos nogle af de filosoffer, der i dag ikke læses af mange. Erkendelser, der er værd at tage med
ind i det 21. århundrede.
Filosofisk Forening sætter i foråret fokus på det 20. århundredes mest oversete filosoffer. Fem
førende danske filosoffer giver hver deres bud på en eller flere tænkere, der i dag ikke får den
anerkendelse, de fortjener. De to første foredrag har allerede været holdt, de sidste tre er:

Onsdag den 30. marts, kl. 19:00, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Søren Gosvig Olesen, lektor ved Københavns Universitet: Alexandre Koyré

Onsdag den 13. april, kl. 19:00, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Peter Kemp, professor ved DPU: Bergsons hukommelsesteori

Onsdag den 4. maj, kl. 19:00, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Mogens Pahuus, docent ved Aalborg Universitet: Hans Lipps

37

Kurt Cobain og Åndens
fænomenologi, hmm ...
Af Brian Benjamin Hansen
“Jeg er så træt af rockmusikken”, skriver Søren
Ulrik Thomsen; “den er en kniv der bliver ført
hen over kraniekassen parallelt med migrænen
der løber lige under – der er intet i den, som
ikke også er i mig”. Mon dog? Her følger et par
filosofiske variationer over Kurts udødelige
klassiker “All Apologies” fra albummet in Utero
(1993).

ingen frihed i moderne forstand som det er i
idealistisk, her skal man helst være ’one in a
million’. Og det kan man være i Nirvana. Her
kan man finde den absolutte hvile i det store
intet, her udslettes personligheden, men kun
for den store personligheds pris. Og da specielt
hvis man er vestlig og udenfor. Så her kommer
kun de ypperste op. Der er en vis selektion]

All in all is all we all are. Mennesket er som
bevidsthedsvæsen i proces mod den absolutte
ånd. Vi følger hos Hegel bevidstheden, dens
udvidelse ud mod andre bevidstheder, dens
bliven selvbevidst netop i denne udvidelse. At
komme til sig selv ved at være sig selv fuldt ud
er i sidste ende netop menneskets højeste
bestemmelse (så er det da klart man må tage
bevidsthedsudvidende stoffer!) og åndens
bliven absolut. Mennesket må være alt,
bevidstheden er således refrænets første alt,
men det må også være alt i alt, den absolutte
ånd er refrænets andet alt. Men så nemt er det
jo selvfølgelig ikke. Processen rammer selve
den absolutte ånd der, skønt dens begreb
allerede virker realiseret, netop først egentlig
bliver realiseret idet alle bevidstheder kommer
til sig selv. Den absolutte ånd er altså også en
igangværende proces. Det betyder at
refrænets tredje alt foruden at betyde alt også
betyder kun; alt i alt er kun alt vi alle er. Her har
vi åndens motor.

What else should I be – All apologies. Det er
ikke op til det enkelte menneske om han eller
hun har lyst til at blive absolut ånd. Nej, det er
sgu noget der sker helt af sig selv, eller rettere;
det sker med nødvendighed. Fornuften kan
ikke lade være med at vikle sig ud i
selvmodsigelser, som den overskrider, for igen
at vikle sig ud i nye. Sådan er det. Ifølge Hegel.
Men hvis nu fx Gud med nødvendighed måtte
søge ud af sig selv som Jesus for først rigtigt i
denne inkarnation at komme til sig selv, er han
så Gud? Kurts undskyldning er ikke blot en
undskyldning men også en teologisk apologi,
et forsvar for Guden. Hvad skal Gud være –
andet end sig selv? Hvad skal Kurt være –
andet end sig selv? Hvad ellers skal han skrive,
hvad ellers skal han sige?

[Kurt siger undskyld. Undskyld fordi han ikke
når Nirvana, fordi han ikke er noget specielt,
fordi han ikke lever op til idealet. Idealet der
netop ikke skulle være noget nødvendigt, men
snanere noget buddhistisk – fyldt med
[Og det er alt det er, men der er også mere. faldgruber og nye reinkarnationers omveje,
Der er Nirvana. Nirvana er den moderne netop med muligheden for at gøre en indsats.
absolutte ånd. Den er fremmed, østlig. Den er Altså er det måske idealets umulighed Kurt
det uindtagelige, det Andet. At være alt i alt er indser i All Apologies. Ikke at idealet var for højt
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sat, men at det var forbandet illusion. Og så lider
man afsavn, så klynker man og har
weltschmerz. Seattlesk spleen]
…Men Kurt kan noget. Han kan synge! Kunne
Hegel måske det? Kurt synger om alt det han
ikke kan, om alt det han ikke gør. ’Teen spirit’ er
netop den ånd der står på en tærskel mellem
barn og voksen, mellem Gud og Jesus, hvor
intet er givet. Ingen ved hvem teenageren vil
blive i fremtiden, mindst af alle teenageren.
Teenageren er forvirret. Kurt prøver at omgå
sin egen nødvendighed ved at synge om sin
forvirring, sin totale mangel på positivt initiativ.
Han negerer sig selv. Men så sker der det at
han faktisk netop er inde i den dialektiske
proces. Processen er så snedigt indrettet at
den netop betjener sig af negationen i sin
fremadskriden. Kurt siger; jeg har ingen
mening, jeg siger intet med nødvendighed, jeg
vælter rundt, skæv på heroin og piller – men
idet han siger det, er det sket. Kurt har negeret
sig selv, skrider fremad, derfor får vi musikken.
Musikken er Aufhebung!...
In the sun I feel as one. Men Kurt vil ikke! Han
stritter imod til sidste strofe. Han mener selv han
er under en sol der aldrig går ned, på en jord
der ikke drejer, i en tid der ikke går. Han føler
sig som én under solen. Gift og begravet.
Fastlåst. Stille nu.
I wish I was like you – easily amused. Det bliver
værre endnu. Kurt ønsker han aldrig havde
startet tankerækken. Han ønsker han aldrig
havde været sig selv, men den anden der bare
griner dumt af det hele, den anti-intellektuelle,
anti-processuelle. For idet Kurt med sit ’stille nu’
har udtalt stilheden, kan han netop ikke komme
tilbage i den. Den er sat på vers. Og han
undskylder. Han tager skylden og skammen

på sig i bedste slavemenneskestil, og samtidig:
CHOKING ON THE ASHES OF HER ENEMY.
DET ER IKKE SOM HOS BOWIE ’ASHES TO
ASHES’, DET ER ’CHOKING ON THE ASHES’,
DET ER DET HELE GALT I HALSEN, DET ER
DET HELE OM IGEN, DET ER HELE TIDEN
MIG MOD DE ANDRE, DET ER KNYTTEDE
NÆVER, DET ER HEAVY-METAL OG PUNK,
DET ER GRUNGY, SNAVSET OG BESKIDT OG
FEDTET. DET ER OPRØR, DET ER STØJ, DET
ER CLINAMEN MIDT I AL LIGEGYLDIGHEDEN,
DET
ER
ET
PRODUKT
AF
LIGEGYLDIGEHEDEN?
DET
ER
LIGEGYLDIGHEDENS
REVOLTE?
TEENAGERENS LIGEGYLDIGE KAMP MOD
FADEREN? – NØDVENDIGT – FOR SELV EN
DAG AT BLIVE FADER? HOST HOST.
All in all is all we all are. Og så er ringen sluttet.
Denne tekst er kommet til sig selv som det var
nødvendigt fra starten af at den måtte. Og det
er Kurts skyld. Han skrev så godt og idealistisk
at vi måtte starte med slutningen, kun for at slutte
med begyndelsen til enden. Og er det
meningen? Måske ikke. Men i hvert fald er det
sidste ord her sandsynligvis mit. I det store hele?
Jeg ved det ikke. En idealisme, en åndens
fænomenologi kan man altid proklamere. Det
er sværere når spillet kører og ’the show must
go on’. Men Kurt har i mine øjne udstillet sig
selv sig som ægte boheme i systemet. Og det
er slet ikke så dårligt. Verden har brug for
musik, så tak til Kurt.

[I et ANDET Nirvana har Kurt genopfundet
guitaren. Den soniske ungdom ved at han var
genfødt før han var død. At der hele tiden er
mere. Den soniske ungdom forlader stille og
roligt pladsen og går et andet sted hen. Så tak
til Kurts far, trods alt. Ham der ikke nødvendigvis
mere er Kurt]
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DFS Årsmøde
Reportage: Dansk Filosofisk Selskab

Af Peter Lind
I modsætning til sidste års møde i Dansk
Filosofisk Selskab var der ikke forårstoner i
luften denne gang. Der var råkoldt, og en
snestorm havde overtaget visse dele af
kongeriget dagen før konferencens start. Ikke
de mest optimale betingelser for en tur til vor
hovedstad. Specielt ikke for en blaffer. Men nød
lærer nøgen filosofistuderende at …
At dømme efter de uhentede navneskilte havde
vejret nok en vis betydning for fremmødet til
konferencen. Trist, for et DFS årsmøde er altid
en udmærket chance for at møde noget filosofi.
Dette års tema var enlightenment –
oplysningsfilosofi. En titel, der syntes at lægge
op til en del, uden dog at eksplicitere hvad.
Årsmødet foregik over to dage og startede
torsdag d.24/2. Stedet var KUA, Amager, men
skulle oprindeligt have været DPU. De fysiske
rammer var udmærkede, men informationen
var desværre ret sparsom. Udover at få
udleveret et program med tider, steder, titler og
manchetter fik man ikke mere at vide. Ikke et
kort, ikke et skilt med retninger – som de måske
kan skønne var deres reporter lettere forvirret.
En venlig, århusiansk idehistoriker afhjalp dog
det problem.
Efter

indregistrering var der introduktion ved Finn
Collin, Peter Kemp og Lars Schmidt. Af de tre
slap Kemp klart bedst fra sin tale, mens
Schmidts oplæg var ganske uinspireret 1 .
Derefter var det tid til at Christine Korsgaard
holdt en forelæsning med titlen “Acting for a
reason”. En ganske udmærket og velformuleret
forelæsning over termerne “action” og “acting”
og hvordan disse bedst forstås ud fra et
kantiansk og aristoteliansk perspektiv2. Efter
foredraget var der spørgerunde, hvor det
lykkedes en stor del af de fremmødte
århusianere at markere sig – og ved samme
lejlighed benævne sig selv “the Århuskantians”.

En times frokostpause senere var det tid til
parallelsessionerne. Der var færre end ved
sidste års møde – fem denne gang. Det er dog
stadig en del, og det kan være svært at vælge.
Yours truly bestemte sig for etik-blokken, der
bestod af oplæg af Asger Sørensen, CBS3,
Anne-Marie Pahuus, AU, Anne-Marie
Christensen, AU, og Jesper Ryberg, RUC. Det
første oplæg, Asger Sørensens, handlede om
begrebet “deontologi”s situerethed indenfor en
utilitaristisk forståelsesramme. Forelæsningen
var interessant, men lettere besværliggjort af
Sørensens lidt famlende engelsk (Korsgaard
sad med ved oplægget). Sørensen prøvede
at godtgøre, at “deontologi”-begrebet på en
negativ måde kommer til at bestemme
filosofiske diskussioner og utilitarisme og
deontologi. I oplægget manglede dog en enkelt
præmis, nemlig at det ikke er brugen af
“deontologi” herhjemme, men primært i de
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Efterfølgende gav Anne-Marie Pahuus en
mindre introduktion til feministisk etik,
personificeret ved Anette Baier. Dette oplæg led
dog under at være ret tidsbegrænset, hvorfor
der kun var en ret generel introduktion, og tid til
meget få spørgsmål. Positivt var til gengæld
Pahuus’ engagement, der i sig selv inspirerede
til at søge nærmere kendskab med emnet.
Efter en kort kaffepause var det tid til AnneMarie Christensens forelæsning over etik hos
den sene Wittgenstein. Forelæsningen havde
som udgangspunkt hendes ph.d. om samme
emne. Emnet var ganske interessant, men for
stort til at kunne presses ned på de 60 minutter,
der var til rådighed5. Til gengæld fik man et
udmærket handout med masser af tyske
Wittgenstein-citater – ikke en dårlig præmie.
Efter den tredje forelæsning valgte deres
udsendte at springe blokke, og gå til
forelæsningen med den besnærende titel
“Filosofi og amerikansk fjernsyn/Philosophy
and American Television”. Oplægsholderen var
Cynthia Grund fra SDU, og hun var i højt humør.
Selve forelæsningen var også præget af en stor
mængde humor, og det var svært at undgå
latterkramper under visse dele af oplægget. Der
blev nemlig vist to episoder af “Twilight Zone”,
og de var begge pænt morsomme. Grunds
pointe med foredraget var at vise, hvordan
fjernsyn kan bruges som indgangsvinkel til

filosofiske problemstillinger og diskussioner –
en pointe, der blev fint understøttet med de to
fremviste episoder.
Og herefter gik det lidt galt for deres reporter.
Som så mange andre jyder har han venner i
København – og venskaber skal jo holdes ved
lige, plejes, pudses, fodres og … nåja. Så jeg
drak mig fuld. Og hvad så. Kom ikke her med
dine løftede pegefingre og dine … Det korte af
det lange er, at det blev en sen aften, og en
sen morgen. Med skam i ærmet må jeg
indrømme ikke at have opfyldt mine reporterpligter: jeg missede parallel-sessionerne
fredag morgen. Det lykkedes mig dog at nå
Dick Howards (SUNY) forelæsning med titlen
“The Necessity of Politics”. En interessant
forelæsning, der dog efter min mening tabte
ved at være for historisk. Måske var mine
tømmermænd blot for store til at jeg fik fat i den
røde tråd. Hvorom alt er, så ser jeg frem til, at
Howards tekst kommer i Danish Yearbook of
Philosophy, så jeg kan forbedre mit kendskab
med hans tese.

Efter Dick Howard var min koncentrationsevne
ikke på højde med situationen (det var den efter
alt at dømme heller ikke under Howards
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amerikanske (og til en vis grad engelske)
filosofiske diskussioner, der er problematisk.
Dette ledte til nogle mindre misforståelser, men
overordnet var oplægget godt, og den følgende
filosofiske infight mellem Sørensen og
Korsgaard gjorde det ikke mindre interessant4.
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forelæsning) så jeg valgte at tage afsked med
årsmødet der. Selvom det ville have været rart
at få det hele med, så var det oplevede af fin
kvalitet. Årsmødet synes mig en succes, med
mindre problemer hist og her. Det var positivt at
være med; at høre de forskellige forelæsninger
og få en ide om hvad det filosofiske folk i
Danmark arbejder med. Der var enkelte ting,
der kunne have været organiseret bedre (man
kunne have inkluderet et kort med programmet,
det havde gjort nogle ting lettere), og frem for
alt kunne konferencen være lagt på et bedre
tidspunkt. Ingen er selvfølgelig herre over
elementerne, og en snestorm ville nok have
afholdt en del fra at komme lige meget hvornår
konferencen lå, men det faktum, at man næsten
var nødt til at tage af sted onsdag eftermiddag
eller aften for at nå det hele, har nok afholdt en
del fra at møde op (der var således et generelt
fravær af forelæsere fra Århus - deres reporter
bemærkede kun Hans Fink, der ankom sent
torsdag, Anne-Marie Pahuus og Anne-Marie
Christensen).
Et andet punkt man kan diskutere i forbindelse
med årsmødet er udbuddet af
parallelsessioner. Der bliver let en tendens til
fragmentering, og spørgsmålet er, hvorvidt der
egentlig er brug for så mange forskellige
sessioner. Personligt synes jeg det var svært
at se årsmødets tema repræsenteret ordentligt
i alle sessionerne. Man kan selvfølgelig
pointere, at der gerne skal være noget for alle,
samt at færre sessioner også ville betyde større
sessioner, hvilket er udmærkede pointer. Men
jo flere sessioner, der kommer, jo mere synes
det sammenhængsskabende og unikke ved
årsmødet at blive hovedtalerne – hvilket ikke

bør være meningen.
Overordnet var det et godt årsmøde. Der er
muligvis ting, der kan forbedres, men det er ikke
værre, end at kommende årsmøder også vil
blive positive oplevelser uden ændringer.
Noter:
Han kom dog med følgende guldkorn:
“Realisme er den lige vej til depression.”

1

For de interesserede kan jeg fortælle, at
Korsgaard faktisk mener de to er enige i
opfattelsen af hvad en handling er. Det er til
gengæld også det eneste punkt i denne
forbindelse hun mener de har tilfælles
2

. 3 Copenhagen Business School –
Københavns handelshøjskole. Pokkers
kapitalister kan ikke finde ud af det danske
sprog.
Stemningen var dog yderst venlig, uden
tendens til mudderkastning.
4

Interesserede kan jo altid prøve at få fat i
omtalte ph.d. Givet forelæsningen er
undertegnede helt sikker på at det vil være
spændende læsning.

5
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I FART
Af Sanne Lodahl

En sidste gang skal vi tage et hurtigt kig på
vores omgivelser (læs: hovedbygningen – hvor
du burde befinde dig, hvis du er en ordentlig
studerende) Jeg vil afholde mig fra at snakke
for meget (ja, deadline er over os og jeg skal
have skrevet det her).
Jeg giver jer; Rottehullet – byg. 410 lokale 004

Tak til Jes der, som den snushane han nu er, har nedjagtet dette scoop.
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F-S-K
Program for Filosofisk Studenter-Kollokvium
Foråret 2005
Bygning 328, lokale 322, kl. 12-14

16. marts Kasper Lysemose

Afsked og erstatning - En præsentation af Hans Blumenberg.

23. marts:Påskeferie
30. marts:Jacob Lautrup Pedersen TBA
6. april: Christian Gade Et logisk argument imod kategoriernes status som transcendental
betingelse for erfaring.
13. april: Peter Lind Etik vs. forretning.
20. april: Paw Hedegaard Amdisen Kynismens mester? - Machiavellis tænkning i nyt lys.
27. april: Bo Christensen En filosofisk introduktion til superstrengsteori.
4. maj:

Sanne Lodahl Mind Time - Benjamin Libet; konklusioner og kritik.

11. maj: Esben Tørring Om muligheden for filosofisk terapi mod stress.
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Anmeldelse af

Feministisk filosofi - en introduktion

At læse Robin May Schotts bog, Feministisk
filosofi, som udkom på Gyldendal sidste år, er
en egenartig oplevelse. Den er et af de
fagfilosofiske værker, som fremtoner i så
mange forskellige skikkelser, at man igennem
læsningen hele tiden er i tvivl om forfatterens
egentlige hensigt. Dels er der tale om et
introduktionsværk, som undertitlen også

betegner, men man har i mindst lige så høj grad
indtrykket af, at det er et politisk manifest, man
sidder med. Bogen er således ikke et forsvar
for en bestemt systematisk tese, men langt
mere et oprør mod en akademisk tradition, som
Schott har mødt i sit nye hjemland Danmark.
Også selve opbygningen af bogen er
utraditionel. Således benytter Schott de første
35 sider til en indledning, der udelukkende
handler om, hvorfor hun skrev bogen. Hun
lægger fra første side meget vægt på sine egne
personlige erfaringer og især på de erfaringer,
hun specifikt har gjort sig som amerikaner og
som kvinde i det filosofiske universitetsmiljø i
Danmark – en dobbelt identitet, som hun
mener giver en unik anskuelsesvinkel på
forholdet til feministisk filosofi i Danmark. Som
en form for forebyggende angreb opstiller hun
7 mulige indvendinger imod overhovedet at
beskæftige sig med feministisk filosofi og afviser
dem alle af forskellige grunde, som dog bunder
i den overordnede betragtning, at ingen af de
forestillinger om feminisme, som indvendingerne abonnerer på er korrekte, idet fænomenet ikke lader sig indfange af bestemte
systematiske tilgange. Alle indvendingerne er
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nogle Schott har mødt fra mandlige kolleger i
Danmark, og hun afslutter således sin
indledning med, noget storladent, at
proklamere, at hendes formål er at: “skabe
modvægt til den misinformation, der breder sig
i filosofiens korridorer i Danmark” (s. 35).
Andet afsnit i bogen handler om feminisme og
filosofihistorie og består som det første af en
gennemgang af nogle af filosofihistoriens store
personligheders tanker om kvinden. Det er
interessant læsning, og som oplyst, moderne
menneske forfærdes man ofte over sine heltes
mangel på indsigt i og respekt for det modsatte
køn (netop modsat, for alle som én er mænd).
Særlig meget tid bruger Schott på Kant, som
hun selv tidligere har skrevet om i forbindelse
med feminisme og som er en favorit
Prügelknabe iblandt mange feminister.

domineret såvel den politiske som den
akademiske historie, og på den anden
identificeres feministisk filosofi som netop den
tænkning, der lægger vægt på kønsforskellen
i alle sammenhænge.
Schott præsenterer således i det følgende
kapitel, feministisk erkendelsesteori,
eksempler på feministiske filosoffer, som har
fuldt dette princip til ende, og som ønsker en
radikal destruktion af filosofihistorien, fordi den
er gennemsyret af mandlige idealer om fornuft,
ligevægt og orden. Til de mere ekstreme hører
her Luce Irigaray, som fortolker hele den
vestlige logikforståelse ind i en fallossymbolik,
ifølge hvilken, “den faste materie er den
flydende overlegen” (s. 102). Heroverfor sættes
så kvindekroppens “to læber”, der “hverken er
en eller to”.

Der er dog noget lettere kuriøst ved i det ene Igennem hele kapitlet, hvad enten det handler
åndedrag at kritisere Kants misogyne opfattelse om feministisk empirisme, marxisme eller
af kvinden som styret af følelse i stedet for fornuft poststrukturalisme, forholder Schott sig neutralt
for så i det næste at postulere, at hans filosofi beskrivende, grænsende til det ukritiske, til de
er grundlæggende asketisk og misbilliger filosoffer, hun præsenterer læseren for. Dette
sensualitet og kvindelighed (s. 52, 54). I det hele står i skærende kontrast til den indignerede
taget fornemmer man igennem kapitlet – som i tone, der føres overfor den maskulinisme, som
hele bogen – en slet skjult spænding imellem Schott mener endnu ikke er fordrevet fra
to tendenser i Schotts selvforståelse som femi- filosofihistorien. Således er hun i praksis tro mod
nist. På den ene side forkastes den det synspunkt, som fremføres af en række
forskelstænkning imellem kønnene, som har feministiske teoretikere, at der ikke findes et
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neutralt udgangspunkt, men at de undertryktes
(det være sig klasser, kvinder eller racer)
perspektiv er privilegeret, fordi det nedbryder
eksisterende strukturer. Egentlige fællestræk
blandt de feministiske tilgange til erkendelsen,
man bliver præsenteret for, er der imidlertid få
af, omend netop multiperspektivisme og
minoritetsprivilegier går igen især hos de
marxistisk og poststrukturalistisk inspirerede
filosoffer.
Schott har tydeligvis en meget omfattende viden
om litteraturen og temaerne inden for den tradition, hun beskriver, og de fleste filosoffer og
tilgange var da også mere eller mindre ukendte
for anmelderen. Bogen opfylder således sit
formål som bred introduktion til sit emne.
Imidlertid afgiver den meget defensive
opbygning af bogen hele tiden et svagt skær
af arrogance. Indvendinger bliver i regelen
præsenteret enten som rene misforståelser
eller som udsprunget af de gældende
magtforhold. Som sådan kommer den del af
bogen, som har politisk sigte til at fremstå lettere
forceret. Lidt ironisk kunne man sige, at jeg her
bevidst læser Schotts tekst typisk maskulint
(kritisk), hvor den kvindelige tekstlæsning i
overensstemmelse med kvindens historiske
køn og kønsrolle omvendt ville være langt mere
modtagende og åben. Netop den klare
insisteren på at tolke alle udsagn og teser ind i

en kønsteoretisk sammenhæng forekommer
dog mere at lukke end at åbne for et rum til
diskussion af gyldighed og relevans, idet man
gøres ansvarlig for hele sin tradition og sit køn
og sit samfund.
Det længste, og set fra en fagfilosofisk
synsvinkel mest interessante, kapitel handler
om feministisk konfliktetik. Det adskiller sig fra
de øvrige kapitler ved at have et langt mere
selvstændigt sigte. Det lider således ikke i
samme grad under den defensive tone, som
bliver slået an i indledningen af bogen, og det
er derfor ganske befriende læsning om et
højaktuelt emne. Netop i forbindelse med
konflikt og vold har magtforhold, og især de som
er grundet i minoritetsidentitet en meget mere
åbenlys relevans, end i mere traditionelle
filosofiske discipliner som erkendelsesteori.
Schott bruger denne indsigt sammen med sit
personlige studium af massevoltægter i eksJugoslavien til at analysere abnormale
voldshandlinger dels ud fra et kropsligtfænomenologisk, dels ud fra et magtpolitisksocialt perspektiv. Ved at trække på især den
Hegelianske og eksistentialistiske tradition viser
hun, hvordan forsøget på at opnå konsensus
hele tiden undermineres af mere dybtliggende
konfliktenheder, som i ekstreme tilfælde udøver
sig destruktivt i form af den totale fornægtelse
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som finder sted i den bestiale voldtægt. Det er
til tider gruvækkende læsning, som mest af alt
maner til ydmyghed men som dog
repræsenterer et konstruktivt forsøg på at
blotlægge de mekanismer og antagonismer,
som etikken traditionelt forsøger at overskride
og lægge bag sig.
Schott afslutter bogen med at overveje de mere
langsigtede perspektiver for en transnational
feminisme. Her viser det sig hurtigt, at den
multiperspektivisme, der er kendetegnende for
megen feminisme, tillige gør det svært at
kommunikere fælles normer i forhold til f.eks.
muslimske kvinders undertrykkelse eller
afrikanske kvinders udsættelse for genital
lemlæstelse. Netop i forhold til sådanne
perspektiver, er der langtfra enighed om
feminismens reformistiske potentiale. Større
konsensus hersker der, når det kommer til at
få introduceret feministisk filosofi som alment
accepteret disciplin i den akademiske verden.
Måske man kan tale om en form for radikal
metodologisk nominalisme i forhold til
feministisk filosofi. Efter at have læst Schotts bog,
sidder man tilbage med det indtryk, at
feministiske filosoffer dybest set intet har til fælles
udover, at de er enige om at kalde sig feminister.

Men selv hvis dette er korrekt, er det ingen stor
skade til. Som R. Jay Wallace sagde her i
Århus om en anden dualitet i filosofien: Der er
ikke kontinental og analytisk filosofi; der er god
og dårlig filosofi. Således er det også med de
filosoffer, der kalder sig feminister. Hvem der er
hvem, kan man udmærket skabe sig et indtryk
af ved af læse Robin May Schotts bog.

Robin May Schott (1954 - ) MA, PhD fra Yale,
er tidligere forskningsleder på FREJA (Female
Researchers in Joint Action) og er i øjeblikket
ansat som forskningslektor på Afdeling for
Filosofi, Pædagogik og Retorik, KU.
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Kan litteraturen være filosofisk?
Denne anmelder har allernådigst fået lov til at
anmelde en digtsamling i Doxa! Nærmere
bestemt Niels Lyngsøs nye monstrum
Morfeus. Men bare rolig, det er ikke kun en
digtsamling, det er også en poetik, og den er
faktisk filosofisk…
Hold kæft hvor er den flot Lyngsøs nye – ting!
Men, ja, hvad er det egentlig for’n en? Bogen
kommer i en papkassette på størrelse med en
gammeldaws vinylplade, blot en smule mindre,
men til gengæld en 4-5 gange så tyk. Allerede
på kassetten snirkler der sig skrift rundt
omkring og alle vegne, i forgrunden ses en
sprutte-lignende ting med lange fangarme,
tentakler og hele molevitten. (Man kan næsten
ikke lade være
med at tænke
på The Matrix;
navnet Morfeus
og så den der
sprutte
der
ligner et organisk ditto til de
elektroniske i
filmen, men jeg
skal ikke gå
videre med det her – The Matrix er vist allerede
alt for skam(filoso)feret). Nå, men man tager så

bogen ud af kassetten, og bliver endnu en
gang overrasket: 210 skrøbelige s uden nogen
form for omslag, men til gengæld hæftet
sammen af 5 stærke stålringe, meget elegant.
(Bukdahl skriver i øvrigt i sin anmeldelse at
ringene kan lukkes op, men det kan de altså
ikke, jeg har prøvet. Men nu må jeg stoppe med
de parenteser, jeg tror jeg har læst for meget
Lyngsø).

Lyngsø
har
selv
overtaget
alt
opsætningsarbejdet i denne bog der er en
sidste del af en trilogi der tæller de ligeledes
visuelt flotte Stof (1996) og Force Majeure
(1999). ’Written, arranged, performed & produced by Niels Lyngsø’ står der på oversiden
af kassetten. Der er tale om en bog hvor digtets
placering på siden har lige så meget at sige
som digtets strengt retoriske kvaliteter, altså
dem man kan læse op. Og det fungerer sgu,
rent visuelt er bogen et show!: Omkring
halvdelen af teksterne vender på hovedet i
forhold til den orientering man starter med at
læse i, der er således intet grundplan i bogen.
Mange af teksterne står også på skrå.
Teksterne åbner en flade for læseren, man
læser hele tiden ud over kanten på bogen og
man må krænge den rundt for at kunne læse
videre på en ny tekst. Det er noget af et arbejde
at gøre det på en diskret måde når man sidder
på en læsesal! Men ikke bare er tekststykkerne
orienteret forskelligt i forhold til hinanden, nogle
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digte poserer i sig selv som fx spiraler eller
turbiner, klatter sig frem over siden i
uhomogene blokke, laver snirkler på sig selv,
væver skyagtige konturer eller forstener sig i
faste tre- eller firkanter. Der er ord i alle mulige
forskellige fonte, digte der bliver mindre og
mindre eller større og større, buler ind i siden,
ud af siden, vrides rundt, et enkelt sted
fortsætter et digt ind i siden og kommer – til min
stadige forbløffelse – ud på den anden side.
Der er sågar digte der skal læses med et spejl
før de lukker sig op. Der er altså ikke kun tale
en tekst-flade i Morfeus, men også et tekst-rum.
Alle tekster har selvfølgelig betydningsrum og
klangrum, det er Lyngsø sig bevidst, men disse
digte er simpelthen også rent fysisk rum. Man
er i digtet som man er i verden.
Læseren aktiveres altså rent kropsligt i Morfeus
(med at være i digtet, dvs. helt konkret med
konstant at vende bogen rundt, at hente
rekvisitter; spejle og forstørrelsesglas), men
læseren aktiveres også mentalt (hvis disse to
ting kan adskilles, nej nu ikke flere parenteser!).
Bogen ligger i kassetten slået op på en tilfældig
side, man skal altså selv vælge sin vej igennem
den. Der er jo intet omslag om papirerne i
kassetten, altså ingen forside, ingen
begyndelse, og – i og med bogens tekst-rum
som forklaret i ovenstående – ingen egentlig
læseretning. Der er dog en vis struktur i bogen:
Den består af syv afsnit adskilt af blanke sider,
og hvert afsnit indeholder et tekststykke kaldet

“Erindring” og et kaldet “Erfaring”, disse stykker
er beretninger om poetiske hændelser og
skriveprocessen. Hvert afsnit indeholder også
et stykke kaldet “Syngende arkitektur” og et
stykke kaldet “De poematum natura”, disse
stykker er regulære poetologiske overvejelser.
Alle disse prosa-stykker vender på siden, altså
sådan at bladene vendes om ringene øverst
på siden når man læser dem. De læses
selvfølgelig i forskellige retninger, nogen går
medstrøms andre modstrøms, det hele
afhænger igen af hvilken vej man vælger at
læse bogen fra starten.
Som sådan er der en dejlig frihed i at læse
Morfeus. Litteraten Peter Brooks strukturalistisk/
psykoanalytiske (på Nordisk Institut ganske
kanoniserede) teori der kort sagt siger at
læseren i og med at han læser en tekst spejler
sin egen død i tekstens afslutning, sættes i
Morfeus ud af spillet. For hvornår slutter en tekst
der egentlig ikke rigtig begynder? Og slutter en
tekst der er rumlig i samme forstand som en
tekst der er tidslig og strengt lineær? I “Listens
poetik” – der er een ud af tre prosastykker der
er frigjort fra de strukturerede prosastykker
Morfeus – siger Lyngsø netop at en del af ideen
med bogen er at skabe noget uden
begyndelse, midte og afslutning, noget der
altså overskrider det klassiske aristoteliske krav
til værket. Hos Lyngsø er døden udsat.

Og hvad så? - spørger filosoffen nu. Hvornår
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kommer vi til den egentlig filosofiske snaps? Jo, af kaos og (øv, Lyngsøs transcendentale
undertitlen på Morfeus er “Digte & poetik”, og punkt?:) kraft, morfer ud og ind af hinanden.
en poetik er for Lyngsø også en metafysik. Heraf også bogens navn: Morfeus.
“Metafysikken ligger – som altid – lige bag
æstetikken”, siger Lyngsø (og nu begynder det
at ligne noget, ikke?). Jeg vil her kort skitsere Slør-teorien er rent faktisk en meget
den mest gennemførte teori i Morfeus: Slør- spændende teori som også den franske filosof
teorien. De syv dele af “De poematum natura” Michel Serres i vore dage er ganske glad for.
(Om digtets natur) udfolder nemlig i samråd Faktisk mistænker jeg lidt Lyngsø, som jo netop
med filosoffen Lukrets (der som bekendt skrev har skrevet guldmedaljeafhandling om Serres,
De rerum natura (Om tingenes natur, her er for ikke selv at have opdaget Lukrets, men at
parenteserne ok ikke?)) en samlet metafysik have gjort det gennem Michel Serres. Serres
om slør, også kaldet simulakrer. Tingene er ikke har, om nogen, nemlig ganske åbenlyst og i
af en anden art end vores sanseudstyr, siger mange sammenhænge holdt fast på at Lukrets
denne teori, de udsender nanoskopisk tynde har ligeså meget, hvis ikke mere, at byde på i
slør eller hinder, og disse slør opfanges så af forhold til både moderne metafysik og
vort sanseapparat (bestående af hele kroppen, naturvidenskab. Og dette har Serres, der har
og dette bliver den sidste parentes…) der en baggrund i naturvidenskaberne, forsøgt at
former sig nøjagtig som disse slør. Vores vise ved at læse Lukrets helt tæt op ad moderne
sanseapparat eller krop sender fra sin side nu teorier om fx turbulens og informationsteori.
også slør ud imod tingene. Alt består i Denne mere videnskabelige dimension manvirkeligheden af udvekslinger og væv af slør. gler Lyngsø. Men lad det nu ligge. Morfeus er
Vi har at gøre med en holistisk teori der har værd at læse udelukkende på grund af slørimmanens som forudsætning; alt hænger teorien. Jeg mener faktisk det er synd at det
sammen, intet står udenfor sammenhængen, kun er postmodernismen, med legesyge
vi får bare aldrig muligheden for at overskue (overfladiske) Baudrillard i spidsen, der i dag
denne sammenhæng i sin helhed da vi jo selv taler om simulakrer.
er en del af den på lige vilkår med alt andet. Vi
har at gøre med en materialistisk teori, alt er Lukrets og Serres er altså væsentlige rent
noget, intet er intet, endvidere en teori der ikke filosofisk. Således er der tung arv på spil i
ønsker at tænke oprindelse eller tilblivelse, kun Morfeus. På det litterære felt er det Poul La Cour,
forvandling. Alt er overalt og har altid været det Søren Ulrik Thomsen og salig Per Højholt der
samme, nemlig slør, der dog hele tiden er i spøger. Det er ikke for småbørn. Også titlen
forvandling ved det at slørene på et grundlag
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“Digte & poetik” er monumental, hvornår er der
sidst blevet skrevet sådan en fætter? Jeg ikke
lade være med at lide denne lidt bombastiske,
patetiske holdning i bogen; ingen er for store
at bide skeer med, intet projekt er for stort. Dejligt
og udansk! Men, men, jeg synes dog prosaen
hos Lyngsø bliver noget halv-prunken: det er
lidt for nemt at fremture slør-teori når man ikke
skal gøre andet end at bygge direkte og
ureflekteret videre på indholdet af Lukrets og
Serres’ teorier. I digtene forsøger Lyngsø at vise
slør-teorien på spil, og hatten af for det, men i
prosaen synes han blot at forfalde til det i
længden lidt kedelige omkvæd; ’alt er slør’.
Lyngsø overser simpelthen at de tænkere han
tager teorien fra netop ikke har dobbeltstilistisk
strategi – prosa/poetik for sig, digte for sig. Nej,
de har kun eet sprog at fremlægge denne slørmetafysik i, og dette sprog skal både være en
teori over det slørede mens det samtidig skal
fremvise sløretheden. Kravet om immanens slår
simpelthen tilbage i sproget. At Lyngsø med sin
lidt tørre prosa mener at kunne stille sig udenfor
sløret der morfer ind og ud af hinanden er
strengt taget inkonsistent. Der kan, med de
teorier Lyngsø bekender sig til, være god
mening i at skrive en “Digte & poetik”, bare ikke
hvis &’et bliver så skarpt at det adskiller i stedet
for at sammenknytte de to sider af den samme
sag.
Et andet og mere generelt problem med en
“Digte og poetik” er at digtene i sådan en bog
meget nemt kan blive eksempel-digte;

poetikken dikterer
digtene. Og så er
bogen jo hurtigt
læst. Men hvis de
på
de på den anden
side ikke er
eksempel-digte, ja
så
falder de jo netop
uden for den
poetik som digteren præsenterer. Det er det
gode gamle problem med poetikkerne. Hvem
skal skrive dem? Skal digterne? Og så få hug
bagefter fordi de enten er kommet til at afsløre
hele koden bag deres forfatterskab eller også
bare ikke fatter hvad deres egne digte går ud
på. Eller skal filosoffer? Og så blive efterladt
tilbage af digterne der vil gøre alt for ikke at lide
den tort at komme til at indfri en poetik.
Men når alt kommer til alt synes jeg faktisk at
Lyngsø er ret modig. Det er ikke et uvæsentligt
arbejde han her har gjort, sådan at prøve at
sammentænke litteratur og filosofi (eller
sammenskrive eller hvad man nu skal sige).
Det betyder at jeg overordnet set kan anbefale
bogen (men i parentes bemærket vil sige – ja
jeg kommer jo, ligesom Lyngsø, ikke uden om
dem (altså parenteserne) – at et bekræftende
svar på spørgsmålet ’kan litteraturen være
filosofisk?’ dog ikke helt er retfærdiggjort med
denne digter). (Endnu…
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Oh ak og ve, jeg perciperer i 3d
Solvej Balle forsøger i Det umuliges kunst at
fuldstændiggøre en enkelt tanke om kunstens
beskaffenhed. Kunsten er ifølge Balle at bedst
at betragte som en undtagelsestilstand i
hvilken vi ophæver eller modsiger de
grundlæggende vilkår som vi begrænsede,
sansende og tænkende mennesker, umuligt
kan unddrage os på andre måder. Disse
grundlæggende vilkår er blandt andre at vi ikke
kan se en genstands bagside, at vi er
bundet til en materiel krop, en identitet
og bevidsthed, at vi lever i en
fremadskridende tid, at vi ikke kan
rumme verden i sin helhed, at vi
oplever og tænker ting situeret rumligt
osv.. Disse umulige vilkår kan vi ikke
unddrage os, men i kunsten findes en
undtagelsestilstand i hvilken disse vilkår ikke
er gældende. Kunstværket anskueliggør
således en modsigelse eller ophævelse af de
grundlæggende vilkår, hvorfor kunsten giver os
muligheden for at anskue verden som den ikke
er og aldrig kan være. Vi kan gennem værket
bemægtige os kontrol over værkets tid, opleve
et kropsløst jeg, beskue genstande uden
bagside og så fremdeles. Således kan vi
gennem kunstværkets løgn om de
grundlæggende vilkår opleve det som ikke er
og aldrig kan være.

Kunstværket lyver så at sige om de
grundlæggende vilkår, og gennem
kunstværkets løgn kan vi som sansende og
levende mennesker komme til at opleve “det
umulige”. […] Kunstværkerne kan på den
måde ses som nogle undtagelsestilstande,
nogle fiktive universer, hvor de grundlæggende
vilkår ikke gælder.1
Vi kan således opleve noget eksistentielt vigtigt
der rækker ud over værkets motiv, indhold,
emne, form eller deslige. Balle
postulerer at vi har en trang til at opnå
magt over vores grundlæggende
vilkår, altså at opnå kontrol over dem i
et fiktivt umuligt univers. Men har vi
virkelig denne trang til at unddrage os
vores grundlæggende vilkår?
Stræber vi virkelig efter at unddrage os
de urimelige vilkår vi er underlagt, så som at
vores visuelle perception er i 3d, at vi er bundet
til en krop, bevidsthed og identitet og så videre?
Og endnu vigtigere, er kunsten en
undtagelsestilstand hvor disse vilkår er sat ude
af drift? Balle forsøger at besvare ovenstående
spørgsmål ved at betragte forskellige typer af
kunstværker.

Eksempelvis
skaber
maleriet
en
undtagelsestilstand idet vi i mødet med maleriet
har hele genstanden vendt mod os, hvorfor vi
overvinder tredimensionalitetens vilkår. Men
dette gælder vel også for feriefotos,
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pressebilleder,
børnetegninger,
reklamebilleder og så videre, så hvad
kvalificerer netop maleriet (eller andre grafiske
kunstarter) til at blive betragtet som kunst? Hvis
det er dette forhold alene skylder Balle os en
forklaring på hvorfor maleriet adskiller sig fra
disse andre former som vi ellers ikke betragter
som kunst, selvom de tilsyneladende ophæver
de samme vilkår. Jeg skriver tilsyneladende
eftersom jeg overhovedet ikke er overbevist af
Balle om at det er en sådan ophævelse der er
interessant eller på spil i kunstværket og om
det overhovedet er det der adskiller kunst fra
alt mulig andet. Som det er tilfældet med
maleriet kan vi indenfor de mange andre
kunstarter Balle nævner, finde flere andre
tilfælde hvor det er tvivlsomt om denne
ophævelse kun gælder for hvad vi
almindeligvis forstår som kunstværker. Det er
korrekt at blandt andre Picasso har
kommenteret billedets fladhed i sit kunstneriske
virke 2 og at Escher 3 har benyttet
perspektivtegningens muligheder for at skabe
umulige perspektiver i 2d, men dette er ikke
bestemmende for om det virkelig er fladheden
der er på spil og bestemmende for om et maleri
er kunst. Det giver os i hvert fald ikke den
nødvendige indsigt når vi skal skelne kunst fra
feriefotos, farveprøver, skitser og så videre.
Ydermere virker mange kunstneres
bestræbelser på at skabe perspektiv og dybde
i billedet omsonst hvis billedet satte
tredimensionaliteten ud af spil. Det er korrekt at
billedet er i et sådant tilfælde er realiseret i 2d,

men gengivelsen skulle gerne (i visse tilfælde)
lede tankerne hen på det konkrete objekt
gengivet, altså en gengivelse fra et perspektiv
af et objekt med bagside selvom det kun er det
ene perspektiv vi er præsenteret for. Således
oplever vi motivet som en gengivelse af noget
tredimensionelt fra et perspektiv. Jeg stiller mig
således tvivlende over for Balles påstand om
at:
[…] det særlige ved billedet er ikke de
genstande, emner eller figurer, det indeholder,
men dets evne til at skabe en særlig
todimensional version af genstandene omkrig
os. […] Det er hverken gengivelsen, dens
genstand eller dens emne, men dens “fladhed”,
der adskiller den fra alle mulige andre
fænomener omkring os. 4
For det første er det tvivlsom hvorvidt et maleri
altid er en version af genstandene omkring os.
Meget abstrakt kunst har ikke omverden som
genstand. Hvilken genstand har Pollocks Action paintings? Har Surrealismen ikke den
indre verden som genstand?
På samme måde udgør fortællingen en
undtagelsestilstand idet fortællingens
karakterer ikke har en skjult bagside. De har
kun det liv der præsenteres for os i fortællingen
og vi har således en magt over deres tid. Hvis
vi lægger bogen fra os for at genoptage vores
læsning en time senere, kan vi erfare at der
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Hansen der er indeni Ødipus, men vi forstår
kun karakteren Ødipus hvis vi forstår ham som
et menneske med krop og sind og således
undslipper vi ingenlunde individualiteten, men
forstår netop stykket på grund af at vi forstår
Ødipus som et individ og det er derfor
skuespillerens fremmeste opgave at få Ødipus
til at fremstå som en hel person. Ligeledes her
skylder Balle os et svar på hvorledes et
skuespil adskiller sig fra munter leg hvor vi
kollektivt bestemmer os for at du er sherif og
jeg er høvding, Rollespil5 (hvor vi også tildeles
forskellige karakterer), reklamefilm,
oplysningsfilm, diverse præsentationer og så
videre. I teateret leger vi alle med i legen om at
Jens Hansen er Ødipus og så er det op til Jens
at give karakteren liv.

Ydermere mener Balle at en skulptur kan være
en krop af en anden materie hvorfor den
repræsenterer det umulige, digtet indeholder
et kropløst jeg og så videre. Balles forsøg på at
beskrive denne undtagelsestilstand virker
forceret og søgt. Hun søger at passe diverse
kunstarter ind i hendes ene tanke hvilket ikke
lykkedes særlig godt, hvorfor læseren kunne
ønske at hun have tænkt lidt flere. Det lyder ret
I Dramaet kan vi unddrage os det forhold at en fedt at kalde et kunstværk for en
identitet er bundet til en krop og en bevidsthed undtagelsestilstand, men om et kunstværk rent
ifølge Balle. Skuespilleren kan både være faktisk er det i Balles forstand er tvivlsomt. Og
Ødipus og Jens Hansen på en og samme tid hvis det er, skylder Balle os en forklaring på
og således undslipper vi individualitetens byrde hvorfor andre frembringelser såsom feriefotos,
for en stund. Men forstår vi ikke netop dramaet modeller, vitser, rollespil, lege, reklamefilm og
fordi vi betragter Ødipus som en af os? Et individ utallige andre lignende overvindelser ikke er
med bevidsthed og krop. Godt nok er det Jens kunstværker eller overvindelser.
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ikke er gået en time ekstra i bogen. Faktisk kan
fortællingen springe i kronologien som den
lyster. Således bemægtiger vi os det umulige
vilkår at vi er situeret i en fremadskridende tid
(som vi jo altid har ønsket os). Men det synes
umiddelbart problematisk at betragte en
fortælling som en hændelse og ikke som en
beskrivelse af et hændelsesforløb. Langt de
fleste fortællinger beskriver et hændelsesforløb
hvor vi netop forstår flashbacks, spring i
kronologien og historiens fremadskriden fordi
vi tænker os karakteren situeret i en
fremadskridende tid, med en fortid og fremtid,
eller tænker os hændelsesforløbet beskrevet i
en tid med en kronologi. Således overvinder vi
ikke tiden, da fortællingen ikke er en hændelse
men en beskrivelse af et hændelsesforløb og
da vi forstår fortællingen i en kronologi, hvorfor
tiden er nødvendig og forudsat. Desuden
foregår reportager, journalistik, fortælling af
vitser, små hvide løgne, anekdoter og så
videre, på lignende vis, hvorfor Balle skylder
os en forklaring på hvad der kvalificerer
Forbrydelse og Straf som kunst, over en
etableret vits fortalt med personer og kronologi
eller endda nedskrevet.
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Balles tanke har den konsekvens at
anerkendte kunstværker såsom Duchamps
Fountain, diverse Readymades, installationer
og happenings ikke skal betragtes som
kunstværker men æstetiske objekter af en art.
Dette er naturligvis en temmelig kontroversiel
tanke, men den synes på ingen måde
argumenteret tilstrækkeligt for. Balle søger dog
at overveje og tilbagevise visse andre
kunstfilosofiske overvejelser der tillader
sådanne objekter som kunstværker, men dette
forgår på et meget overfladisk plan. Hendes
præsentation af institutionsteorien er mildest talt
overfladisk og i øvrigt fejlagtig. Hverken Dickie,
Davis eller Levinsson ville købe hendes version af teorien og så bliver den jo ret let at afvise.
Desuden er det fejlagtigt at hævde at det
æstetiske kunstsyn (bla: Kant og Beardsley),
der mener at kunne påberåbe sig den status
som juvelen i menneskehedens krone eller
hotline til det guddommelige6, har været det
fremherskende i de sidste 200 år. Med en
sådan påstand viser Balle tydeligt at hun skal
have læst op på den angelsaksiske
kunstfilosofi efter Fountain og Les Demoiseles
d´Avignon.

som det erkendemæssige område7 og det
hører sig ikke hjemme i fagfilosofien.
Det mest interessante i Balles bud på en
kunstteori er at værket er fuldt og helt for os,
men Balles bud på overvindelse og
afgrænsning som noget særegent for
kunstværker er ikke overbevisende.
Solvej Balle har tidligere begået sig i den
skønlitterære genre med værker som Lyrefugl
(1986), & (1990), Ifølge Loven (1993) og Eller
(1998).

Noter:
1

Balle: ’Det umuliges kunst’, s. 35.

Bla. Picassos kubistiske virker vidner om
dette. Se også: Claude, der tegner Francoise
og Paloma
2

.3 Se bla: Relativity 1953 Lithograph og Verbum
1942 Lithograph second state.
4

Balle: ’Det umuliges kunst’, s. 47.

Det skal for god orden skyld nævnes at der
Alt i alt præsenterer Balle en kontroversiel og findes folk der har raffineret rollespillet til en
problematisk tanke, hvor det dog kan siges i sådan grad at deres scenarier med en vis ret
Balles favør at bogen er let forståelig og kan kaldes for kunst, hvilket visse rollespillere
formuleret i et pædagogisk sprog, hvorfor man også betragter dem som.
ikke behøver et større filosofisk kendskab for
6
Balle: ’Det umuliges kunst’, s. 161.
at give sig i kast med den. Dog er den af
samme grund til tider også vag og upræcis. 7 Balle: ’Det umuliges kunst’, s. 26.
Eksempelvis er det vagt at afgrænse et område
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Anmeldelse af

Dummettianske temaer

Slutstenen
Det var naturligvis letsindigt af redaktionen at
tilstede anmeldelsen af Stig Alstrup
Rasmussens Dummettianske temaer denne
læser. Hvordan kan et sådant værk anmeldes
med saglighed og objektivitet af en filosof, der
oprigtigt forventer, at dette fags “realister” og “antirealister” vil overgå i historien som en parentes
af gensidigt afhængige levebrødsfilosoffer –
som mammutter fastfrosne i et evigt favntag i
tundraens indre? 1 Når dertil lægges, at
litteraturlisten i en bog om Michael Dummett
angiver blot fem henvisninger til Frege og tre til
Wittgenstein, men 12 til Crispin Wright, er
anmeldelsen næsten skrevet på forhånd.
Endelig kunne man spørge sig, med hvilke
forventninger forlaget overhovedet har tilsendt
DOXAs redaktion denne udgivelse til

anmeldelse in the first place: Værket udgør en
slags oversigt over Alstrup Rasmussens
doktorafhandling, der udover nærværende
publikation består af 16 forskellige artikler fra
1982-2002. Selvom bogen altså skulle vise sig
at være selve slutstenen i den analytiske
filosofis Priory of Sion, ville langt (langt) de fleste
filosofistuderende stå overfor den uden
menneskelig mulighed for at afkode dens
skjulte, såvel som åbenlyse, henvisninger, de
mange koder og den indforståede diskussion
med især Crispin Wright – stormesteren, der
“var en åbenbaring” for forfatteren, da denne
besøgte St. Andrews i 1980.
Når værket alligevel ikke helt kan nægtes at
være interessant for den almindelige
filosofistuderende skyldes det ikke mindst dets
fantastisk overskuelige omfang. Fratræk
litteraturlisten og det engelske précis, og man
har et hovedværk til boglisten til disciplinprøven
i erkendelsesteori og metafysik på 32 sider! De
fleste vejledere vil ikke kende værket, og vil
derfor ikke opdage hemmeligheden bag en
opgivelse, der angiver “Rasmussen, Stig
Alstrup: Dummettianske temaer, Museum
Tusculanums Forlag, 2004”.
Bogen er i øvrigt præget af den sympatiske
ambition om at bidrage til at Michael Dummett
får den plads i efterkrigstidens analytiske filosofi,
han fortjener: ifølge forfatteren var Dummetts
Truth and Other Enigmas fra 1978 ét af dens
højdepunkter. Dummett var den, der for alvor
gjorde det klart, at “analysen af tanken af
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56 sider, 125 kr.
epistemologiske anliggender og af ontologiske
problemer afventer klargøring af
sprogfilosofiske problemstillinger.” (s. 16). Det
er selve det principielle grundlag for den
analytiske sprogfilosofi, Dummett arbejder med,
og som Alstrup understreger, udmærker han
sig ved fra starten at have haft meget markante
og eksplicitte ambitioner om med afklaringen
af det semantiske grundlag for ontologiske
stridigheder at nå frem til at genoplive
muligheden for at føre seriøse metafysiske
diskussioner i filosofien, hvorfor afvisningen af
Dummett som blot en ny-positivistisk Ayer-elev
ikke er retfærdig (s. 20). For Dummett er der
altså heller ikke tale om en bestemt generel
teori om realisme eller anti-realisme, som søges
underbygget gennem logisk-semantiske
analyser – først må betingelserne for sproglig
mening afklares, så kan vi tale ontologi.
Undervejs bliver dette udgangspunkt taget op
og videreført i begyndende overvejelser over
platonisme vs. intuitionisme, sandhedsbetingelser vs. hævdelighedsbetingelser,

sandhedsværdidefinithed og meget andet godt,
men hver gang der henvises til én eller flere af
afhandlingens øvrige artikler før diskussionen
rigtig kommer i gang. Derfor forbliver bogen et
diminutivt oversigtsværk – slutstenen til i hvert
fald Alstrup Rasmussens doktorafhandling – og
en kodet meddelelse fra analytiske filosoffer til
analytiske filosoffer.
Bogen anbefales således til den skarpe og
dedikerede læser, der allerede er grundigt inde
i efterkrigstidens analytiske filosofi og har læst
eller har adgang til hele Alstrups afhandling,
tager realisme/anti-realisme debatten alvorligt
og ikke bliver rundtosset af hastige skift i
diskussionsniveauer under inddragelse af hér
van Fraassen, dér Timothy Willamson, og
ustandseligt Crispin Wright. Som antydet ville
den ærefulde indsats for Dummetts retmæssige
position i efterkrigstidens filosofi efter denne
anmelders ydmyge mening være bedre tjent
med en mere udførlig og vedholdende
diskussion med Dummett.

Noter:
Jeg skylder Carsten Jensen (Af en astmatisk
kritikers bekendelser, Samleren, 1992) dette
udtryk, som han bruger i en anden
sammenhæng.
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8. februar 2005 Danmark
Genvalg til VK-regeringen…

8. februar 2005 Darfur
ALLE HAR RET TIL ET FEDT KØKKEN!
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