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Leder

af  Philip Hougesen

Kære læser, først og fremmest et 
stort og varmt velkommen ind 
i DOXA’s univers, vi er meget 
beærede over at have fanget din 
opmærksomhed. Indeværende blad 
er, som forsiden antyder, nr. 42 i 
rækken af  de unikke udgivelser, der 
efterhånden er blevet til. Nu var det 
vist noget med, at tallet 42 i en eller 
anden bog endte med at være svaret 
på “meningen med livet”. Derfor har 
vi på redaktionen haft indledende 
overvejelser om hvorvidt temaet 
for denne udgivelser skulle være 
‘“meningen med livet”. Vi fandt 
dog hurtigt frem til, at dette ikke 
var nogen særlig frugtbar idé, dels 
var meningen med livet jo allerede 
givet som tallet 42 og samtidig var 
der hurtigt samstemmig enighed 
om, at vores viden om livet og selve 
meningen med dette på ingen måde 
kunne udgøre stof  til et helt blad. 
Der er dog ikke blevet holdt igen 
med det, vi til gengæld mener at 
have forstand på. Bare for at nævne 
et lille udsnit, så kan man i dette 
blad finde filosofiske refleksioner 
over internettet, en systematisk 

og opbyggelig gennemgang af  
fænomenet Weltschmerz samt 
aforismer over diverse udsagn og 
fænomener. I denne udgave er der 
ligeledes blevet indført en helt ny 
anmeldersektion. Her kan man 
bl.a. fordybe sig i madanmeldelser 
af  matematisk kantines buffet 
eller tage vandringen ind på det 
mere kunstneriske domæne i 
artiklen, der anmelder videokunst. 
Desuden er der også blevet plads 
til hele to boganmeldelser. Ja, 
anmeldersektionen har haft travlt, 
hvilket kommer dig, som DOXA-
læser, til gode.

Alt dette og meget mere findet du i 
denne udgave af  DOXA. Så selvom 
DOXA måske ikke præsenterer et 
endegyldigt svar på meningen med 
livet, så er der dog grundlag for at 
få en bedre forståelse af  hvad selve 
livet handler om. DOXA skulle med 
andre ord gerne afspejle den verden, 
du som DOXA-læser befinder dig i 
og forholder dig til. Så næste gang 
der er nogen, der undrende stiller 
spørgsmålet om meningen med 
livet, så kan du starte med at give 
dem en udgave af  DOXA nr. 42.

Filosoffer i den 
virkelige 
virkelighed
af  Peter Thuborg Andersen

Jeg husker tydeligt for nogle år siden 
da faget ”Filosofi i praksis” stadig 
eksisterede i studieordningen. Fa-
get var ikke et fag, hvor man brugte 
filosofi i praksis. Nej, det skulle han-
dle om, hvad man kunne bruge ens 
filosof  uddannelse til der ude. Der 
ude i den virkelige virkelighed som 
Morten Albæk så stupidt siger det i 
en reklame film for en ny filosofi ud-
dannelse i Aalborg.

Stemningen til filosofi i praksis var 
mildest talt dårlig. Der var en æng-
stelighed blandt de studerende. Til 
dels var det måske fordi folk skulle 
konfronteres med at de ikke alle 
sammen kunne blive ansat på Uni-
versitetet. Mange fra min årgang 
havde drømme om at få en phd. og 
for evigt læse støvede bøger uden 
billeder (sjovt nok er der ikke næsten 
ikke nogen af  de folk tilbage). Men 
den lidt aggressive stemning til un-
dervisningen skyldes også at folk på 
forhånd havde besluttet sig for at, 
hvad end der skulle foregå i disse 

timer, så var det i hvert fald ikke 
rigtig filosofi. Og hvis der er noget 
folk der virkelig ønsker en phd. i 
filosofi ikke kan lide, ja så er det det 
dersens ”ikke rigtig filosofi”. Så en 
stor del af  min årgang betragtede 
det at diskutere hvad filan man nu 
skulle bruge sin uddannelse til, som 
rent tidsspilde. Det var en stemn-
ing af  at folk følte sig for gode til 
den slags pjatteri. Dengang syntes 
jeg det var tåbeligt, og i dag har jeg 
sgu lidt ondt af  dem. Bevares, faget 
var i sig selv ret ringe. Meningen 
var god, men det hele blev udført 
ret halvhjertet. Der kom forskellige 
mennesker og fortalte om hvordan 
de brugte filosofi i deres arbejde. 
Lad os bare sige at det ikke var de 
bedste ambassadører for sagen. Det 
hjalp ikke på situationen at under-
viser også virkede som om at han/
hun ikke gad lytte på oplæggende, 
eftersom personen med jævne mel-
lemrum smuttede ud mens der blev 
fortalt. I krogende kunne man høre 
folk hviske ting som ”sellout” og 
”det er da vidst klart hvorfor du er 
endt hvor du er nu…” 
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og har udelukkende til formål at yde 
en service for foreninger og frivil-
lige. Frivilligcentret yder også den 
service at borgere der gerne vil være 
frivillige, kan komme ind og få en 
samtale frivillighed. Konsulenten 
kender til alle mulige foreninger, 
og kan give sparing til hvad der er 
muligt, og hjælpe folk på vej hen til 
den rigtige forening for netop dem. 
Kort sagt: der foregår enormt mange 
ting. I min tid var der 4 fastansatte, 2 
projektmedarbejdere, 2 praktikanter 
og 1 løntilskudsansat. De fleste var 
med en humanistisk baggrund, eller 
sådan en pseudo-humanistisk bag-
grund fra handleren af. Det var et 
hektisk miljø, men uden tvivl den 
bedste arbejdsplads jeg har været 
på. Det var altid en stemning af  fri-
hed, og så længe folk fik lavet deres 
opgaver, så skulle stemningen bare 
være god.

Hvad lavede jeg?

Jeg var ansat til at være 18 timer om 
ugen på Projekt Frivillig, og 18 tim-
er om ugen på forskellige opgaver i 
Frivilligcenteret. Projekt Frivillig er 
et nationalt initiativ, hvis formål er 
at få flere unge under uddannelse 
ud og prøve at være frivillige. Det 
var min opgave at arrangere for-
skellige besøg på gymnasier, sælge 
projektet på en spiselig måde til en 

flok gavne elever på morgensam-
linger og i spise pauser. Min opgave 
var primært at udvikle og idégenere 
vores aktiviteter i projektet. Altså 
simpelthen at få alt hvad vi gjorde, 
til at blive lidt bedre.
På Centeret bar mine aktiviteter 
meget præget af  hvad der foregik af  
projekter i den tid jeg var der. Jeg 
stod for presseopgaver i forbindelse 
med større arrangementer. Produc-
ering af  forskellige folder, flyers, ny-
hedsbreve, vidensdokumenter osv. 
(det være sig design og indhold). Ar-
rangering og organisering af  møder 
og workshops med frivillige, fore-
ninger og andre interessenter. Ud-
vikling af  arrangementer og generel 
networking. Jeg lavede selvfølgelig 
også rigtig meget kaffe… men mest 
bare til mig selv.

Brugte jeg mine filosofiske kom-
petencer?

I starten følte jeg i høj grad at jeg 
trak på andre kompetencer end mine 
filosofiske. Min erfaring med ledelse 
og proces arbejde i studenterpolitik 
var til stor gavn. Men efterhånden 
som jeg blev mere og mere vant i 
arbejdet, og specielt under udvikling 
af  forskellige ting, trak jeg i den grad 
på mine filosofiske evner. Til dels 
direkte, men også rigtig meget indi-
rekte. De sekundært tillærte ting fra 

Faget blev hurtigt slagtet i studie-
ordningen, hvilket var lidt ærgerligt 
eftersom der var reelt potentiale 
i det. I årende efter har jeg altid 
været stærk fortaler for at en solid 
filosofisk faglighed kan være yderst 
brugbar andre steder end univer-
sitet og på gymnasierne. Den hold-
ning stod jeg åbenbart meget alene 
med den gang, men langsomt kan 
jeg se at det ikke længere er tilfæl-
det. Som sådan synes jeg ikke at vi 
skal bruge vores sparsomme ECTS 
point på at tvinge folk til at refle-
ktere over deres uddannelse, skønt 
det er godt for nogle at blive pres-
set lidt. Folk burde bare være store 
nok til selv at kunne finde ud af  den 
slags. Mange tænker over det, men 
der kommer utroligt lidt brugbart 
ud af  det. De fleste der seriøst tager 
det op til overvejelse, kommer ofte 
hurtigt til den konklusion at det nok 
er bedre at blive og tage kandidaten 
på det meget jordnære sidefag de nu 
har fulgt. Det resulterer i at de fleste 
færdigt uddannede filosofi studer-
ende ikke har reflekteret meget over 
hvad fanden de nu gør. Et morsomt 
faktum, eftersom filosofi i bund og 
grund handler om at reflektere. Men 
i stedet for at tvinge folk til at over-
veje deres uddannelses retning og 
fokus, så skal universitet blot sørge 
for at der er mulighed for, på en nem 
og overskuelig måde, at blive sat i en 

situation hvor man bliver klogere på 
sig selv og sin egen faglige retning. 
På den nye kandidat studieordning 
er der, takket være Arts ledelsen, 
kommet det der kaldes ”profilfag”. 
Det tredje semester på kandidaten 
er helliget din ”profil” som kandi-
dat. Et efter min mening lidt ån-
det system, men konsekvensen kan 
være at der er flere der skal ud i 
praktik i den periode. Derfor denne 
lille skrivelse. Min forhåbning er at 
dele min erfaring, og forhåbentligt 
give flere en positiv oplevelse med 
deres filosofiske praktik.

Hvor var jeg i praktik?

Jeg spænderede et halvt år i praktik 
hos noget der hedder Frivilligcenter 
Aarhus. Frivilligcenteret er en kom-
mune støttet forening, hvis primære 
opgave er at støtte og rådgive andre 
foreninger i Aarhus. En slags meta-
forening. Der er omkring 200 for-
skellige sociale foreninger tilknyttet 
frivilligcentret. Frivilligcentret har 
lokaler og forskellige faciliteter som 
foreningerne låner. Der står en kon-
sulent til rådighed som kan rådgive 
om alt mellem ansøgning af  fonde, 
til løsning af  interne konflikter i en 
forening. Der ud over fungerer cen-
teret som et netværk og idé skaber 
til projekter af  alle mulige mærkelige 
slags. Centeret tjener ingen penge, 
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have været sund for mig at opleve 
en mere standard penge grisk or-
ganisation. Den må jeg så have til 
gode…

Hvad er mine gode råd til andre 
der har tænkt sig at gøre det?

Vær ude i god tid med at finde 
praktik sted. Du har ikke lyst til at 
spænder et semester på en dårlig 
praktik plads.

Find en arbejdsplads der passer 
til dit temperament. Kemien skal 
først og fremmest være på plads. 
Du skal forstå deres organisation, 
ellers kommer du til at gøre det 
halvhjertet.

Sørg for at få afklaret hvad deres 
forventninger er, før du starter. 
Hvad forventer de af  dig? Hvad vil 
du gerne selv? Du har ikke noget at 
miste, så sig gerne nej til et sted hvis 
du ikke føler det er rigtigt.

Deres miljø er det vigtigste. Du kan 
ikke arbejde ”frivilligt” et halvt år 
hvis du ikke kan med de mennesker 
der er der. Gerne find et sted med 
minimum én humanist ud over dig. 
Det gør at organisationen forstår 
den verden, og du er fri for at skulle 
kæmpe helt fra bunden af.

Sørg for ikke at blive udnyttet. Du 
skal ikke lave kaffe og gøre rent. 
Det er en del af  din uddannelse, og 
begge parter skal tage dette seriøst.
Find gerne et sted hvor du ser en 
mulighed for at blive ansat. Gør det 
dog ikke til din hovedpriotet. Hvis 
du får skabt et netværk et sted, så 
er der mulighed for at vende tilbage 
der til senere i din karriere.

Find gerne små organisationer, som 
er villige til at eksperimentere. De 
store tunge firmaer har ofte en fast 
fremgangsmåde, og det kan være 
svært at bryde ud af. De små organi-
sationer er ofte dem hvor man kan 
få sig noget reelt ansvar og udfolde 
sig.

Find steder er vant til at have prakti-
kanter. Så ved de godt at de skal be-
handle dig godt og støtte dig. Hvis 
de aldrig har prøvet det før, så er 
chancen dig for at du bliver prøve 
kanin.

Husk at sige til! Går det godt? Sig 
det. Går det ikke godt? Fortæl det! 
Sørg for at være i kommunikation 
med dit praktik sted om hvordan 
du har det, og hvor du ser dit for-
løb er på vej hen. I sidste ende er 
din praktik et sammenspil mellem 
dig og praktikstedet. Det skal være 
fornuftigt for begge parter.

filosofi uddannelsen var selvfølgelig 
altid til stor gavn. Det være sig argu-
mentationsteori, at kunne lære om 
et komplekst område på kort tid og 
at kunne tillegne sig ny viden og se 
den i forhold til forskellige teorier. 
Men også egentlig filosofi kom til 
stor gavn. Den etiske baggrund var 
altid til stor gavn. Specielt i hede dis-
kussioner, var det nyttigt for alle at 
jeg trådte et skridt tilbage og satte 
fingeren på hvor den reelle uenighed 
lå. Jeg havde altid fornemmelsen af  
at jeg altid havde filosofien med. Det 
var aldrig noget jeg fortalte om, eller 
gjorde et stort nummer ud af. Men 
jeg er sikker på jeg ikke ville havde 
kunnet gøre de ting jeg gjorde uden 
filosofien.

Det er lidt ligesom når folk er ude 
på sidefag, og de bliver utroligt 
forargede over hvor det er fokus på 
undervisningen ligger. Det er det 
samme der sker der ude i den vir-
kelige virkelighed. Vi regner da med 
de er fornuftige mennesker. Men 
de har så gevaldigt brug for at vi er 
der med den kritiske pegefinger. At 
sætte spørgsmålstegn ved organisa-
tionens antagelser og praksis, det er 
noget af  det vigtigste vi kan. Man 
bliver overrasket over hvor lidt der 
bliver reflekteret over de relevante 
ting, der ude hvor der laves penge 
(og måske også damer).

Hvad fik jeg ud af  det?

Jeg har fået en gevaldig masse mod 
på at det godt kan lade sig gøre. 
Jeg er sikker på at min uddannelse 
har noget brugbart at give til en or-
ganisation. Der ud over har jeg fået 
afkræftet og bekræftet nogle myter 
om verden der ude. De er ikke så 
dumme som jeg troede, mens nogle 
af  dem er langt dummere end jeg 
troede. Der ud over har jeg fået lov 
at gøre hvad jeg ville. Jeg har oplevet 
at skabe mig en niche af  arbejdsop-
gaver på en arbejdsplads. At føle sig 
uundværlig og savnet efter jeg var 
færdig. Så har jeg selvfølgelig fået 
noget erfaring til mit CV, fået mig 
et netværk i en sektor af  arbejds-
markedet og bevist over for en lille 
del af  menneskeheden af  filosoffer 
bestemt kan bruges til noget.

Hvad vil jeg gerne gøre om?

Der var af  penge mæssige årsager 
ingen mulighed for, at blive fastansat 
på mit praktik sted efter endt prak-
tik. Det ville have været fedt hvis 
der var det, eftersom jeg så slap for 
at skulle ud i det forfærdelige dag-
penge system. Men samtidig gjorde 
det også at det var en non-profit 
organisation, hvilket betød rigtig 
meget for hvad jeg kunne få lov til 
af  arbejdsopgaver. Måske ville det 
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Internettets 
dialektik
af  Christian Lindskov Wolsing

Indledende disclaimer

Dette er mit forsøg på at forstå, 
hvad Hegel skriver, og applicere det 
på et moderne fænomen. Om det er 
lykkes vil jeg lade være op til læseren. 
Er man uenig i noget af  det følgen-
de, må jeg henvise til Regel nr. 20 (jf. 
Anonymous 2012)

En kamp på liv og død udspiller sig, 
eller rettere – har udspillet sig, i 
den herskende diskurs i debatten 
om regulering af  internettet. Trods 
det uendelige antal skikkelser inter-
nettet fremtræder for os i, tages der 
i denne diskurs kun højde for to as-
pekter af  internettets for-sig-væren 
med udgangspunkt i to indbyrdes 
uforenelige former for tænkning, 
hvor den ene hævder sin universelle 
gyldighed, mens den anden hævder 
at stå udenfor den førstes gyldighed-
sområde.

Den ene er kapitalismen, mark-
edet, som først med katalogiser-
ing af  internetbrugerne og deres 

adfærdsmønstre, sidenhen med 
dystopiske lovforslag (og drakon-
isk håndhævelse af  disse) med den 
amerikanske kongres i spidsen har 
forsøgt at tilegne sig internettet. 
Den anden er den tænkning, der lig-
ger bag fænomenet ‘Anonymous’, 
hackergruppe eller internettets sam-
vittighed alt efter, hvilket perspektiv, 
der anlægges. Denne tænkning, er 
den absolutte negation af  det kapi-
talistiske paradigme og dets doktrin 
om indeksering og prissætning af  
både forbrugere forbrugsprodukter.

Begærsdiskursen

Kapitalismen har alle dage legitim-
eret sig selv ved myten om udbud/
efterspørgsel-forholdets universelle 
deskriptive gyldighed, ved marked-
skræfternes allestedsnærværelse, 
deres omnipotens. Skal kapitalismen 
imidlertid hævde dette moment af  
din i-sig-væren og opnå selvbevid-
sthedens stadie, må den ophæve gen-
standen, i dette tilfælde internettet, 
som selvstændigt objekt – den må 
begære det. Ved begær forstås, at ka-
pitalismen må tilegne sig internettet 

for at kunne betragte sin i-sig-væren 
som sin for-sig-væren, den må neg-
ere internettets selvstændighed. Ka-
pitalismen bliver altså kun bekræftet 
i sin vished om sig selv for så vidt, 
at den tilintetgør internettet som 
selvstændig genstand (Hegel 2007, s. 
124-125).

I dette selvbevidsthedens begær 
efter genstandens destruktion ligger 
imidlertid også kimen til dens egen 
undergang som selvbevidsthed. 
Den indser nemlig nu, at selvbevid-
stheden opnået gennem tilfredsstil-
lelse af  begæret er betinget af  gen-
standen (Ibid., s. 125). Kapitalismen 
er således ikke i stand til at ophæve 
internettets selvstændighed ved at 
negere den, men må sande, at be-
gæret og dets genstand endnu en-
gang frembringes.

Kapitalismen som selvbevidsthed er 
dermed blevet bevidst om, at ”be-
gærets væsen [er] noget andet end 
selvbevidstheden.” Internettet be-
holder altså sin selvstændighed og 
må nødvendigvis derfor ”fuldføre 
sin egen negation,” for at tilfredss-
tille kapitalismen, der jo som bekendt 
ligger inde med sandheden – den må 
blive ”negation i sig selv” (Ibid., s. 
125). Hvor selvbevidstheden i be-
gærsdiskursen qua begær var rettet 
mod en finit genstand, er den nu 

rettet mod en absolut negation, der 
er selvstændig – en anden selvbevi-
dsthed.

Anerkendelsens diskurs – 
kampen på liv og død

”Selvbevidstheden er i og for sig, 
idet og derved at den for en anden 
er i og for sig, dvs. den er kun som 
anerkendt.” (Ibid., s. 127) Den dis-
kurs, vi nu træder ind i, er altså an-
erkendelsens diskurs. Kapitalismen 
skal altså ikke længere blot negere 
internettet for på den måde at un-
derlægge det sine dogmer. Det skal 
internettet selv gøre, og idet det gør 
det, anerkender det kapitalismen.
Men dette sker imidlertid ikke. In-
ternettet har siden dets begyndelse 
på flere måder unddraget sig ka-
pitalismens doktrin om ‘marked-
skræfternes spil’ og har dermed ikke 
anerkendt kapitalismens for-sig-
væren som universel sandhed. Det 
går dog også den anden vej. Ovenfor 
så vi, at kapitalismen som selvbevid-
sthed ikke kunne anskue internettet 
som blot en genstand, men måtte se 
den som en anden selvbevidsthed. 
Vi må derfor betragte internettet på 
samme måde.

Anonymous består, med det kolle-
ktive subjekts struktur, potentielt 
af  alle internetbrugere og er i og 
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for sig selvbevidsthed. Anonymous 
citeres ofte for at kalde sig ”inter-
nettets samvittighed”, og vil man 
ikke anerkende det, må man dog 
stadig anerkende Anonymous som 
en del af  internettets i-sig-værende 
sandhed. Selv dette kan kapitalismen 
imidlertid ikke anerkende; for ka-
pitalismen er Anonymous enten en 
”hackergruppe” (jf. Fancony 2012, 
underoverskriften), ”net-aktivister” 
eller ”cyber-terrorister” (jf. Gjerd-
ing 2012), og internettet blot et 
værktøj til yderligere  at ”dele kon-
sumenterne som statistisk materiale 
op i indtægtsgrupper, i røde, grønne 

og blå felter.”, som vore venner fra 
Frankfurt udtrykte det allerede i 
1944 (Adorno, 2003).

Kampen på liv og død

Da anerkendelsen fra dem begges 
side udebliver, må de hver især, for 
at ophæve den vished de mener at 
have om sig selv, ”ikke er knyttet 
til nogen bestemt derværen. […] 
Begge selvbevidsthedens forhold er 
dermed bestemt således, at de opre-
tholder sig selv og hinanden i en 
kamp på liv og død.” (Hegel 2007, 
s. 130)

Selvom denne kamp på liv og død 
mellem kapitalismen og internettet, 
pga. internettets korte livshistorie 
ikke har foregået længe, så trænger 
en historisk tendens sig alligevel på.  
For er det ikke netop sandheden om 
kapitalismens historie, at det kapi-
talistisk-parlamentariske paradigmes 
legitimitet altid har været betinget af  
dets undertrykkelse af  andre para-
digmer? Har fjendebilleder ikke altid 
været den måde, hvorpå kapitalis-
men har opnået en ophævelse af  il-
lusionen, myten, om sin egen univer-
selle gyldighed til en uomgængelig 
sandhed? Er McCarthyismen, Tru-
mandoktrinen og ‘Krigen mod Ter-
ror’ ikke netop eksempler på dette?
I en kamp på liv og død må den 
ene part selvfølgelig lade livet, og 
kapitalismen ender dermed med 
at anskue sin modpart som en død 
genstand. Som vi tidligere har set, 
duer det ikke, da vi ender tilbage i 
begærsdiskursen. Begge momenter 
indser dermed, at deres forestilling 
om sig selv faktisk er betinget af  
deres respektive derværen, deres liv, 
og kampen suspenderes.

Herren og trællen

I stedet sættes de i et forhold til hi-
nanden, som de begge kan leve med. 
Den første, kapitalismen, indtager 
Herrens position – ”[...] den selvs-

tændige [selvbevidsthed], for hvem 
det væsentlige er for-sig-væren.” 
(Hegel 2007, s. 131) Den anden, 
internettet, indtager Trællens posi-
tion – ”[...] den uselvstændige [bevi-
dsthed], for hvem livet, eller væren 
for en anden, er det væsentlige.” 
(Ibid.)

Her er altså tale om et forhold, hvor 
kapitalismen har herredømmet, 
men samtidig er afhængig af  inter-
nettet for at opretholde sin for-sig-
væren. Beskriver dette ikke meget 
godt, hvordan kapitalismen på den 
ene side har opnået større og større 
magt over internettet og dets bru-
gere, men samtidig mere end no-
gensinde før er dybt afhængig af  
internettets fortsatte beståen for at 
kunne opretholde sig selv? Hvordan 
ville kapitalismen se ud, hvis det hele 
brød sammen i morgen? Hvad ville 
der ske med børshandlen, med for-
bruget og ‘væksten’, som internettet 
i sidste ende er en garant for?

I internettets korte levetid er det æn-
dret fra at være et forskningsprojekt, 
forbeholdt nogle enkelte store uni-
versiteter, til at være et libertær-he-
donistisk Utopia, hvori hiin enkelte 
oplever den ultimative frihed til at 
gøre som det passer ham (jf. Regel 
nr. 8), men hvor den usynlige hånd 
samtidig er fri til at spionere og in-
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deksere brugernes adfærdsmønstre 
(jf. Regel nr. 33), og derpå, som en 
anden dukkefører, styre forbruger-
ens adfærd på nettet samtidig med, at 
det fire valgs illusion opretholdes (jf. 
Regel nr. 9). Er internettet, i Anony-
mous’ skikkelse, i virkeligheden ikke 
den eneste, der for alvor har opnået 
vished om denne sandhed om sig 
selv, og dermed er sig selv bevidst?
Om alt dette kan udmønte sig i no-
get normativt af  en eller anden art, 
vil jeg undlade at gøre mig klog på. I 
stedet vil jeg give ordet til ham, der 
startede det hele, og minde læseren 
om Regel nr. 20.

I en retssag i mellem en ‘copyright 
troll’ og en række internetvirksom-
heder (bl.a. Google, Amazon og Ya-
hoo!) i en flække i Texas, hvor han 
vidnede til sidstnævntes forsvar blev 
Tim Berners-Lee (opfinderen af  
World Wide Web-standarden – in-
ternettet, som vi kender det i dag), 
stillet spørgsmålet: ”And who owns 
the web?” og hans simple respons 
var ”We do” (Mullin 2012). Inter-
nettet ejes således af  os alle, og en-
hver magt udøvet på det ville kræve 
et totalt konsensus. Men det betyder 
samtidig, at intet individ kan udøve 
sin individuelle vilje overfor det, 
altså ejer ingen internettet. Inter-
nettet lader sig ikke prissætte eller på 
anden måde kvantificere, og på den 

måde forbryder det sig mod kapital-
ismens fundamentale aksiomer – det 
dividerer med nul (jf. Regel nr. 37).
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Gode råd til 
rejsen
af  Martin Hauberg-Lund

”It’s a dangerous business, Frodo, 
going out of  your door […]
You step into the Road, and if  you 
don’t keep your feet,
there is no knowing where you 
might be swept off  to.”
- Bilbo Baggins

Da jeg i løbet af  tiden op til samt 
under mit ophold ved Warwick Uni-
versity i England fra efteråret 2009 
til foråret 2010 besluttede mig for at 
ville videregive mine erfaringer ang. 
udvekslingsophold havde jeg ikke 
troet, der ville gå så (relativt) lang tid 
inden de kom mine medstuderende 
i hænde. Nu har jeg endelig fået 
mine erfaringer nedfældet, så der 
(forhåbentlig) også er andre, der kan 
drage nytte af  dem. Jeg ønsker altså 
med nærværende tekst at give nogle 
gode råd til, hvordan man kommer 
godt fra start med sit udvekslings-
forløb. Om du så mestrer f.eks. en-
gelsk, tysk, fransk eller spansk godt 
nok til, at det er England, Tyskland, 
Frankrig eller Spanien, du har set dig 
lun på, så vil jeg hermed anbefale 

dig, at du såfremt det står i din magt 
faktisk giver udvekslingsstudiet en 
chance, da det under al sandsyn-
lighed aldrig bliver ’nemmere’ for 
dig at bruge et eller to semestre i ud-
landet inkl. SU o.lign. Og ja! – det er 
al besværet værd, da et udlandsop-
hold ryster dig i din grundvold, så 
du på relativt kort tid lærer mere end 
du troede muligt. Vel at mærke fa-
gligt såvel som eksistentielt – at rejse 
ud indebærer nemlig både at dykke 
ned i sit stof  og kigge ind i sig selv. 
Det er både sikkert og vist!

Her er imidlertid min liste, som 
går ud til alle jer, der har mod på at 
lægge Danmark bag jer og for en tid 
leve løs i en fremmed kultur, på et 
nyt sprog og ved et andet universitet 
end AU:

Forberedelse – sørg for i så god tid 
som muligt at få styr på papirarbej-
det, som ethvert udlandsophold in-
debærer. Få styr på, hvem der skal 
have hvilke papirer tilsendt samt 
hvornår, så du ikke ender med plud-
selig at skulle have en masse ting 
på plads dagen inden, du står til at 
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skulle afsted. (Og jeg mener ’i så god 
tid som muligt’, da det sagtens kan 
tage helt op til et lille års tid at få 
alle detaljerne på plads, hvis ikke du 
rejser med ERASMUS-ordningen 
eller lignende ordninger.) F.eks. kan 
tilsyneladende simple ting som det 
at få oversat sine akademiske resul-
tater (dvs. ens karakteroversigt) til 
det relevante sprog godt tage sin 
tid at få bragt i orden – så sørg for 
at rykke de ansvarlige folk i tide, så 
der kommer styr på sagerne hurtigst 
muligt! Tro mig: universitetet kan 
til tider synes at være en nærmest 
’kafkask’ bureaukratimaskine, hvis 
motorer holdes i gang af  de studer-
endes frustration... Så husk, at du 
selv må tage styringen, hvis du føler, 
at dem, som skal gøre deres ting ikke 
får dem gjort.

Finansiering – Hvis ikke du rejser 
med ERASMUS-ordningen eller 
lignende ordninger skal du besøge 
SU på deres hjemmeside for ud-
landsstipendier (http://studerende.
au.dk/su/udland/). Hvis du rejser 
til udlandet for at tage en del af  eller 
en hel Master-uddannelse (dvs. hvad 
der i udlandet svarer til en dansk 
kandidatgrad), så vil du kunne få 
dækket dine universitetsomkostnin-
ger (dvs. ’university fees’/’tuition’) 
hvis ikke helt, så i hvert fald i stort 
omfang.

Kontaktperson – hvis ikke dit 
værtsuniversitet selv sætter dig i 
forbindelse med en ældre eller blot 
lokal studerende, der kan tage godt 
imod dig og vise dig lidt rundt på 
campus osv., og som du kan komme 
til med spørgsmål og/eller bekym-
ringer ang. dit ophold, så tag selv at 
kontakte universitetet og spørg dem 
om ikke de kan finde en studerende 
at stille til rådighed. Medmindre du 
er en så tilpas selvstændig og au-
tonom person, at du bare gerne selv 
vil klare ærterne, så vil det typisk 
være en god idé at have en mentor 
af  en slags, da du dermed ikke føler 
dig fortabt og forladt i de fremmede 
omgivelser.

Bofæller – hvis du gennem dit 
værtsuniversitet bliver installeret 
i en delebolig med f.eks. to-tre an-
dre studerende, så er det er en god 
idé, at du ikke på noget tidspunkt 
tøver med at melde ud, hvad angår 
standarder for rengøring, oprydn-
ing, støjniveau, etc., så du ikke ser 
dig sur på dem, du skal bo med og 
der opstår dårlig stemning, som det 
kan være svært at få bugt med når 
først, den er blevet etableret. Vær 
klar i mæglet mht., hvad du finder 
dig i, og hvad du ikke finder dig i. 
Så ved alle, hvad de har med at gøre 
og det bliver nemmere at diskutere 
tingene og finde en fælles løsning. 

(Typisk har dit værtsuniverset en 
’boligpolitik’, som informerer om, at 
du kan kontakte en ansvarshavende, 
der vil gå videre med sagen, skulle 
der opstår situationer eller forhold, 
der bare ikke er acceptable.)

Mobiltelefon – anskaf  dig hurtigst 
muligt en mobiltelefon/et SIM-kort 
med abonnement eller ’pay-as-you-
go’-ordning i det land, du har valgt 
at rejse til. Så kan både du og dine 
venner – gamle såvel som nye – få 
fat på dig uden, at det koster en 
formue. Det er klart nemmere at 
engagerere sig socialt, hvis folk kan 
få fat på en pr. sms/opkald. Det er 
dumt at skulle betale for meget eller 
ligefrem låne penge, bare fordi man 
ikke har fået ordnet sine mobiltele-
foniske forhold i tide!

Indkøb – gå en tur i dit lokalområde 
og find nogle gode steder at handle, 
så du kommer godt fra start, hvad 
angår fødevarer (brød, frugt, grønt-
sager, etc.). Det er klogt at gøre dette 
en af  de første to-tre dage efter, du 
er ankommet til den by, du skal bo i.

Lokalområdet – i det hele taget er 
det en god idé, at du orienterer dig i 
dit lokalområde, så du hurtigt/hurti-
gere kommer til at føle dig hjemme. 
Besøg områdets museer, caféer, bib-
lioteker, boghandeler eller hvad du 

nu falder over af  seværdigheder. På 
den måde får du også chancen for at 
komme i kontakt med nogle af  de 
lokale, der som regel vil kunne give 
et godt råd til en studerende, der på 
egen hånd er rejst ud og som endnu 
ikke kender området. Desuden er det 
rart at kende til et sted, hvor der ikke 
hele tiden render hundredeogsytten 
andre studerende rundt, for her blot 
i fred og ro at fordybe sig i en bog 
med en god kop kaffe eller te.

Transport – det vil som regel være 
muligt at købe et måneds- eller kvar-
talskort, som giver adgang til den 
fornødne transport til/fra univer-
sitetet (f.eks. bus eller metro), og da 
der kræves billed-ID o.lign. for at få 
sig et sådant kort er det en god idé 
at undersøge forholdene hurtigst 
muligt, så du ikke ender med at købe 
en masse éngangsbilletter, som er en 
betragteligt dyrere måde at fragte sig 
rundt på.

Held og lykke til!
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Doxa
Anmedler

Gør 

Oprør

Psyko 

Lasagne 
M

atem
atisk 

Buffet

Film

Matematisk 
buffet
Af  Hans Erichsen og Jan Hoffmann

Som alle ved er det yderst nødv-
endigt med masser af  energi inden 
man tager til den sagnomspundne 
Idealismekreds, og derfor var det 
utrolig heldigt, at matematisk havde 
valgt at placere deres legendariske 
kæmpe buffet nogle få timer inden.  
Man ankommer med en hvilepuls 
på ca. 70, men efter indtagelsens af  
La Grande Bouffe, har man en der 
svarer til 180, med koldsved drive-
nde ned ad ryggen. Solen skinnede 
kælende ind gennem vinduerne, 
mens vinen faldt blidt i glasset. Tall-
erknerne talte og bestikket hviskede: 
SPIS.

De knivskarpe kokkedamer havde 
tilberedt et festmåltid 
af  dionysiske dimen-
sioner: Laks, svin, okse, 
kalv, alt fra det asiatiske 
hav, nye danske karto-
fler, friske basmatiris, 
pasta direkte fra Italien, 
franske vine, ostebord 
med oste fra hele Eu-
ropa og selvfølgelig vin-

druer, friskbagt brød, fantastiske ol-
iven og til desserten kunne man få 
en himmelsk æbletærte, der kunne 
få de græske guder til at hoppe og 
danse oppe på olympen, nogle ville 
måske sige, at vi skuede direkte ind i 
ideernes verden. 
Tak til Palles Athene og Afrodite 
for at iklæde sig kokkedragterne, 
og sætte guddommelige timer af  til 
vores kulinariske begær. Negationen 
var et evigt nu – man levede i en 
tilfredsstillelsesboble.

For første gang følte man sig 
oprigtigt mæt og klar til at tage til 
Idealismekreds.
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…just show how 
flexible you are
Af  Jan Hoffmann

Jeg blev oprindelig bedt om at lave 
en anmeldelse af  en rigtig spillefilm. 
Derfor skyndte jeg mig ind for at se 
”The Artist”, det skulle jo helst være 
noget aktuelt, tænkte jeg. Og hvad er 
lige nu mere aktuelt end den? Med 
5 oscars i bagagen er den det helt 
store emne inden for filmbranchen 
lige nu, og det har den været siden 
premieren ved Cannes. Men i sidste 
øjeblik skiftede jeg mening. Jeg så 
en ny film, som jeg hellere ville an-
melde, da den på sin vis overraskede 
mig mere, ja den tog nærmest pusten 
fra mig. Filmen er finsk, og den er 
tilbage fra 2010. Det er måske eft-
erhånden ved, at være en film som 
nærmer sig sidste anmeldelses dato, 
men eftersom man også tit ser nyan-
meldelser af  film, der kommer på 
DVD, så tænkte jeg at det også ville 
gå med denne, for den er nemlig 
også først for nyligt blevet udstillet i 
Danmark. Og ja, jeg sagde udstillet, 
denne film er nemlig ikke en spille-
film, det er såmænd videokunst. Fil-
men hedder ”Sweet Mov(i)e” og er 
lavet af  finnen Jan Ijäs. En anden 

fordel ved at anmelde denne film, 
frem for ”The Artist”, er, at denne 
kan findes på nettet helt gratis. 

Men hvordan anmelder man vid-
eokunst? Umiddelbart starter man 
vel bare, som man ville gøre med 
almindelige film: man starter med 
at beskrive, hvad den handler om. 
Filmen handler helt klart om en 
masse ting, men noget konkret han-
dlingsforløb er der ikke! Videoen 
minder på mange måder mere om 
en musikvideo end om en film. Der 
kører to film ved siden af  hinanden, 
mens et musikstykke spiller henover. 
På den ene skærm, den til venstre, er 
der en række unge kvinder (alt lige 
fra en af  gangen til et par stykke på 
samme tid), som stikker rumpetten 
i vejret og ”shaker den booty”, som 
man siger. Eller, med andre ord, de 
står mestendels på alle fire og laver 
samlejebevægelser, både som om 
de ridder eller som bliver de taget 
bagfra. På den anden skærm finder 
vi, selvfølgelig, en masse gutter der 
vrikker med hofterne: bollebevægel-
ser. (Det skal lige siges, for en god 
ordens skyld, dog i parentes, at alt 

dette foregår med tøj; det er ikke 
porno jeg anmelder.) Der findes 
altså på skærmen et reelt samleje. 
Det er bare delt op. Kvinden i vens-
tre side og manden i højre. Det bliv-
er næsten samtidig til en længsel for 
de ”deltagende”. De er på en måde 
i gang med at have sex, men det er 
bare aldrig rigtig med hinanden, og 
det er aldrig rigtig det samme uden 
en partner. Bevægelserne bliver også 

i denne ensomhed til tider temmelig 
voldsomme og kan komme til at 
virke desperate. De er ikke tilfredse 
på denne måde, de søger noget mere 

end bare sig selv, de søger hinanden. 
I videoen er det nærmest, som kom-
mer der en grundlæggende dyrisker-
otisk drift frem i mennesket, en hi-
gen efter at blive tilfredsstillet. Men 
denne eneperformance, får det også 
til, udover at virke desperat, også til 
at virke til kunstigt og klunset. Vid-
eoen får et let og humoristisk præg, 
som jeg vil mene kun gavner. Det 
bliver også efterhånden ret absurd: 

hvorfor må alle disse bare udleve 
deres seksuelle fantasier alene?

 Henover filmen spiller en meget 
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fængende sang, hvorfra titlen på 
denne anmeldelse er taget. Omkvæ-
det lyder: ”You don’t have to say that 
you love me / just show how flexible 
you are / you don’t have to say that 
you need me / just show how flex-
ible you are”.

Teksten her vil jeg ikke begynde at 
tolke på, jeg vil bare nøjes med at 
sige, at jeg synes den er fantastisk. 
Musikken er også med til at for-
stærke filmens mere humoristiske 
side, og den virker godt sammen fil-
men. På en måde får den det hele til 

at virke en kende tragikomisk, og det 
kun på den gode måde.

Titlen på filmen, ”Sweet Mov(i)e”, 
er jo ganske klar. Den hentyder både 
til, at det er dejlig film, og til at det er 
nogle utrolige, nogle ”sweet moves”, 
som de unge mennesker præsterer.

 Filmen er helt klart værd, at finde 
frem på nettet og se, og hvis ikke 
filmen fænger, så er jeg sikker på 
melodien gør. Filmen varer kun 3 
minutter, men dermed ikke sagt, at 
den ikke holder længere.

‘Gør oprør!’

af  Nicolai Krejberg Knudsen

At sælge en bog med titlen ‘Gør 
oprør!’ – og endda at sælge den i 
mange kopier – er lidt af  en bedrift. 
Især når bogen er skrevet af  en 
gammel filosof. Dette er ikke desto 
mindre lykkedes for franskmanden 
Stéphane Hessel, så jeg besluttede 
mig for at undersøge, hvad al denne 
ståhej gik ud på, og om det virkeligt 
er muligt for filosofien at placere sig 
på bestsellerlisten.

For at starte med slutningen: De 
sidste par sider i denne i forvejen 
forfærdeligt korte bog er et efterord 
skrevet af  den franske udgiver Syl-
vie Crossman, men det har i højere 
grad karakter af  kalorielet fyld end 
oplysende kommentarer. Crossmans 
fokus er på det rent biografiske – det 
vil sige, at det er en fæl omgang pa-
thos – frem for på Hessels tænkn-
ing, hvilket fra et filosofisk perspek-
tiv (hvilket jeg tillader mig at lægge, 
eftersom det er som filosofisk, at 
Hessels pamflet markedsføres) er 

ren øregas. Der er ingen tvivl om, at 
Hessels liv rummer spænding nok til 
en hel roman eller en spillefilm (hvis 
bogen da sælger godt i De forenede 
Stater), men i en bog, der reelt set er 
23 (mikroskopiske) sider lang, er der 
ikke plads til at fjerne fokus yder-
ligere fra det egentlige indhold.

At Hessel også selv falder i nostal-
giens fælde er noget, man som læser 
må være forberedt på: Den 93-årige 
franskmand tager udgangspunkt 
i sin egen erfaring i modstand-
skampen og bruger den brændende, 
kampivrige indignation herfra som 
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førsteeksempel på det engage-
ment, som han mener mangler i nu-
tidens ungdom. Man skal dog ikke 
læse denne eksemplificerende bio-
grafisme som en sletskjult konserva-
tisme: For at trænge igennem til den 
filosofiske kerne i pamfletten må 
man læse uden om det biografiske – 
og her er det nødvendigt at ignorere 
efterordet, som nærmest er forstyr-
rende for den filosofiske læsning.

At pamfletten sigter ad hominem 
frem for efter et (fag)filosofisk pub-
likum er også tydeligt, idet de en-
este referencer til filosofiens mestre 
foregår på det, der svarer til en halv 
normalside. Her får han til gengæld 
nævnt både Sarte, Merleau-Ponty 
(hvis forelæsninger han har fulgt), 
Hegel og Benjamin. Af  Sartre har 
Hessel ladet sig inspirere til en urok-
kelig tro på menneskets ”vilje til at 
engagere sig” (s. 14) og individuelle 
ansvar. Fra Hegel henter Hessel 
”en målrettet udviklingshistorie, 
hvori menneskeheden langsomt, 
men sikkert, vokser i frihed” (s. 15). 
Det er dog uklart, hvordan Hessel 
kombinerer den hegelianske frem-
skridtstro med hans indledende be-
mærkninger: ”Disse [demokratiske] 
principper og værdier har vi i dag 
mere end nogensinde brug for.” (s. 
8, min kursivering) Måske er det i 
denne forbindelse Hessel tænker 

på Benjamin, for hvem ”historien 
[er] én lang, uomgængelig vandring 
fra katastrofe til katastrofe” (s. 16) 
– men han introduceres blot som 
Hessels ”fars ven”, og hvilken rolle 
Benjamins historieopfattelse spiller i 
forhold til Hegel afklares aldrig.

Hvis vi ser bort fra den filosofiske 
namedropping, og i stedet kigger på 
Hessels egen position, mener jeg, at 
man kan identificere to planer i hans 
tænkning. De første plan udgøres af  
hans personlige indignation, og det 
andet plan er snarere et formelt im-
perativ. Det første udfoldes naturlig-
vis med udgangspunkt i Hessels 
egne erfaringer, og hans indignation 
skyldes ”dette samfund med pa-
pirløse indvandrere, udvisninger og 
mistænkeliggørelse af  indvandrere, 
(…) dette samfund, hvor man sætter 
spørgsmålstegn ved pensionerne og 
ved de opnåede sociale rettigheder, 
(…) dette samfund, hvor medierne 
er i hænderne på de velbjærgede.” 
(s. 8) Det formelle krav derimod er 
snarere en opfordring til hver enkelt, 
og det er her titlens imperativ kom-
mer ind, om at lade sig indignere 
– men argumentatorisk er denne 
fordring ikke hæftet til det konkrete 
indhold i Hessels egen indignation 
(hvilket måske skyldes bogens pol-
emiske sigte?): ”Til de unge siger 
jeg: Se jeg omkring, og I vil finde 

grunde til at harmes – måden, vi be-
handler indvandrere på, de illegale 
immigranter, romaerne. I vil finde 
helt konkrete forhold, der vil få jer 
til at kaste jer ud i betydningsfuld 
aktivitet og virksomhed. Søg, og I 
skal finde.” (s. 20) Bemærk, hvordan 
det konkrete indhold er forskubbet 
til en sidebemærkning, og hvordan 
opfordringen går på, at vi hver især 
skal engagere os i netop dét, som 
vi selv finder betydningsfuldt. Hes-
sels pointe er ikke så meget, at vi 
skal kæmpe mod de eksempler på 
social uretfærdighed, som han frem-
hæver i sin bog, men derimod at vi 
skal kæmpe imod ligegyldigheden 
og lade os indignere over det, vi selv 
finder uretfærdigt. Her finder vi en 
antropologisk bestemmelse, idet 
Hessel om ligegyldigheden siger: 
”Med denne holdning mister man 
noget af  det væsentligste ved det at 
være menneske. Et helt uundværligt 
element: evnen til at oprøres og det 
engagement, der følger deraf.” (s. 
17)

I denne skelnen mellem de to planer 
finder vi i øvrigt en kommentar til 
højrefløjens kritik af  Hessel – for 
godt nok er kritikken på det konk-
rete plan knyttet til en venstreori-
enteret kritik af  de grundlæggende 
kapitalistiske strukturer i vores sam-
fund – men imperativet ”Vær indig-

neret!” og kravet om engagement 
er ikke forbeholdt venstrefløjen, og 
det er heri kernen i ‘Gør oprør!’ skal 
findes: At være indigneret er netop 
et tage ansvar for samfundsudviklin-
gen og ikke lade sig styre af  status 
quo. Også højrefløjen har brug for 
at bryde ud af  rollen som passiv for-
bruger og engagere sig i samfund-
sudviklingen og ændre på det, de 
finder skandaløst.

Den filosofiske perspektivering 
i pamfletten er måske nok man-
gelfuld, og hvorvidt imperativets 
indholdsløshed er en styrke el-
ler svaghed vil jeg lade læseren om 
at bestemme. Pamfletten er intet 
filosofisk mesterværk, men fordrin-
gen om engagement og kritisk stil-
lingtagen er i høj grad aktuel – og 
salgstallene tyder på, at man må ty til 
denne philosophy light-genre, hvis 
man for alvor ønsker at ruske op i 
de unges sløvsind. Opfordringen er 
hermed sendt videre, men hvorvidt 
Hessels pamflet forsvinder i sin egen 
markedsgørelse må tiden vise.
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Nobelkantinens 
psykologiske 
lasagne.
Af  Hans Erichsen og Jan Hoffmann

Denne fredag har Nobelkantinens 
ukendte kok fundet de tabasco in-
dsmurte opskrifter frem, og lavet en 
lasagne på mexicanske præmisser. 
Forventningen om en mexicansk 
svedetur melder sig imens det vak-
kelvorne lasagnestykke mister sin 
form som det slynges op på pap-
tallerknen. Glasset fyldes med vand 
til det leger med overfladespændin-
gen, da man helst vil undgå hals-
brænd. 

36,- til Tina og ned til bordet.

Som den foreligger minder det ikke 
om noget man umiddelbart vil as-
sociere med lasagne, men snarere 
en omgang Chili Con Carne, der en-
gang var indrammet af  makaronip-
lader, og som offer for undertegnets 
spastiske færdigheder med en lagk-
agekniven, er blevet til et miskmask 
af  alle ingredienser – panta rei.

Mornay saucen er udskiftet med 
smeltet cheddarost og laurbærblad-

ene er ikke fjernet. Fraværet af  chili 
reducerer nødvendigheden af  van-
det betragteligt. Smagsoplevelsen 
giver ikke det spark man havde for-
ventet, det er en sovende mexicaner, 
der kun ville kunne vækkes af  en 
flaske tequila. 

Graden af  ånd: svag

(I øvrigt er Burgeronsdag overvur-
deret)

¡Kemp! 

Af  Hans Erichsen

Filosofiens verden af  Peter 
Kemp.

Peter Kemp – 75årig hegelianer 
med forbehold – giver et sammen-
hængende overblik over historiens 
filosofiske tanker. Projektet er føl-
gende, hvordan disse tanker inden 
for eksistens-, kultur-, samfunds-, 
krops-, dannelses,- og til allersidst 
religionsfilosofien hænger sammen 
på kryds og tværs. Med andre ord, 
hvordan de i og for sig udgør en hel-
hed og hvordan de kan sættes i relief  
til aktuelle problemer i vores allesa-
mmens globaliserede verden.

En kort sidebemærkning om det 
æstetiske, der er nødvendig inden 
vi bevæger os videre, da man ved 
første overfladiske øjekast inderligt 
håber, at det indvortes adskiller sig 
radikalt fra det udvortes – omslaget 
er ærlig talt ufattelig frastødende. 
Det er omsvøbt af  nogle grå skyer, 
hvor man derefter har klasket en 
cremefarvet cirkel på fronten, der 
skal huse Platon og Aristoteles – re-

spektløs over for den store Rafaels 
fortræffelige maleri. Hvis man ikke 
vidste bedre skulle man tro, at bag-
mændene var en syvende klasse, der 
har lavet en planche i forbindelse 
med en filosofisk projektuge – hvis 
sådan noget altså findes.

Projektet med bogen er umiddelbart 
en interessant tanke, men Kemp 
forsøger at danne en helhed over 
filosofiens tanker, der efterfølgende 
skal knyttes an til ovennævnte om-
råder, og er altså et meget omfat-
tende og måske umuligt projekt at 
få gennemført med en bog af  den 
størrelse. Et hurtigt kig i navnereg-
istret vidner da også om, at han har 
inviteret samtlige filosoffer – en til 
hver anden side. Dette fornemme 
selskab skal sammen med Kemp 
skabe helheden og kortlægge filosof-
iens verden i-verden-væren. Struk-
turen fungerer således, at han til et 
hvert emne, det være sig et af  de 
mange forskellige som ovennævnt, 
kort og overfladisk, introducerer de 
filosofiske tanker og filosofferne, 
der er relevante for det givne om-
råde. Efter udlægningen følger en 
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aktualisering af  disse tanker, der be-
nyttes til en kritisk stillingstagen til 
generelle eller konkrete problemer 
og tendenser. 

Substansen i Kemps udlægning af  
filosofien er ikke af  verden. Metoden 
svarer til at tage et x antal filosoffer 
og kaste samtlige (jeg har ikke gidet 
at tælle dem alle) op i luften og for-
vente at kunne gribe dem igen, for 
dernæst at placere dem menings-
fuldt i ’systemet’ – overfladefilosofi 
med navneskilt har aldrig været godt 
i sig selv. Det hele bæger da også 
tydeligt præg af, at det ikke er rettet 
til et fagfilosofisk publikum, hvorfor 
det vil være uhensigtsmæssigt at give 
sig i kast med dette værk, hvis man 

begærer filosofisk berigelse – sub-
stansen forbliver hinsides i Filosof-
iens verden. På dette punkt er det in-
dvortes som det udvortes. Men der 
hvor Kemp bliver interessant, er med 
hans mere eller mindre polemiske 
udfald, hvor han sætter filosofiens 
kritiske funktion i spil, og benytter 
sig af  den førnævnte udlægning, der 
skal give det argumentatoriske pon-
dus, som i aktualiseringen formår at 
påpege problemerne. 

Den overordnet sammenhæng kan 
ofte være svær at få øje på, men 
et af  de vigtigste begreber, der går 
igen, som ligger Kemp meget på 
sinde at få bragt i folks bevidsthed, 
er verdensborgertanken. Denne 

foranlediges af  finanskrisen, di-
vergerende kultures sameksistens, 
klimaforandringerne, teknologiens 
stigende indvirkning globalt, trans-
nationale virksomheders nationale 
uafhængighed, NGO’er  osv., alt 
sammen noget der ifølge Kemp, 
transcenderer det statiske nationale 
verdenssyn. Hertil kommer Kemps 
kæphest, philoxenia, der betyder en 
kærlighed til fremmed, af  hvilken 
vi som læser skal have cementeret i 
vores etiske værdisæt. En betydelig 
del af  projektet er derfor, hverken 
mere eller mindre, at vi konfron-
teres med vores globale ansvar, i 
en globaliseret verden, med globale 
problemer, der i sidste ende kræver 
globalt engagement med en kos-
mopolitisk dagsorden. Men er dette 
noget nyt? Egentlig ikke vil jeg 
mene. Kemp bidrager blot til at vi i 
høj grad skal bringe filosofien ind i  
denne diskussion, så vi kan erkende 
de overordnede problemer, så de 
dermed er parate til at imødekomme 
deres skæbne, altså deres død. Dette 
er det overordnet, men jeg vil i det 
følgende tillade mig at præsentere 
en lille del af  Kemps indignation og 
harme ift. universitetspolitik, da der 
er en uforklarlig oprørsk stemning i 
anmeldersektionen i denne udgave 
af  DOXA.

Vi efterlader det globale udsyn for 

en stund, da Kemp inddrager uni-
versitetsdebatten i kritikken i hans 
afsnit om samfunds- og dannelses-
filosofi. Kritikken kommer i forlæn-
gelse af  neoliberalismens gennem-
syring af  samfundet og dets indtog 
på institutionerne, herunder univer-
siteterne. Ifølge Kemp har konkur-
rencestatens managementtænkn-
ing, som det ildelugtende afkom af  
neoliberalismen, resulteret i at ”uni-
versiteterne søger profitten frem 
for sandheden” – dette klinger un-
ægtelig skidt i filosofiens ører, med 
mindre man hedder Morten Albæk. 
Denne fordrejning er hvad der sker, 
når man vælger at spørge en virk-
somhed til råds i forsøget på at 
redde et universitet. Og således sker 
det, at undervisere og studerende, 
ser deres frihed til medbestemmelse 
blive reduceret til blot at gøre som 
der bliver forlangt fra fyrsten, og den 
egentlige medbestemmelse forsvin-
der simultant med ånden. 

Men nytter det noget at behandle de 
studerende som gangbare mønter, 
hvis værdi skal kunne måles og vejes 
på perfomativitetens vægt - således 
at det ikke længere er den engageret 
elev, men den nyttige der bliver in-
teressant? Dette har ikke desto min-
dre været opfattelsen, der har været 
den dominerende, men denne har 
altså været fatal for de humanistisk 
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fag (jf. nedprioriteringen gennem 
00’erne og op til nu) og i meget høj 
grad for filosofi(en). Humaniora tv-
inges ud i tværfaglighedens tyranni, 
for at få ballast ved redskabsf-
agene, så humanisterne kan vende 
tilbage med ranket ryg og stille sig 
op på vægten og se nyttemaksimer-
ingsmåleren bevæge sig over i det 
grønne felt. Kemp er dog skeptisk, 
for hvis dette får lov til at fortsætte, 
mister humaniora sin kulturelle 
gennemslagskraft, og prioriteringen 
af  de målebare og nyttige fag inten-
siveres og managementtænkningen 
kan få frit slag.

Hvis alt hvad der foretages på univer-
sitet skal have praktisk relevans, der 
kan aflæses på den førnævnte måler, 
så har man udelukket al uddannelse, 
dannelse, normativitet, refleksion og 
dermed også kvalt filosofien. Her er 
der ingen kære mor, men enhver er 
jo sin egen lykkes smed. Konkur-
rencestaten dominerer tydeligvis, 
men opportunismens smørsyre 
lugter af  helvede til, og tvinger hu-
maniora og kulturen til at gemme sig 
i de fjerneste afkroge af  samfundet. 
Virkeligheden bliver dunkel og hul, 
hvis kulturen forsvinder, og man 
vender tingene på hovedet, hvis man 
mener at kulturen skal indrette sig 
efter virkeligheden – dette er intet 
mindre end fordummende. Den nye 

kulturkamp må blive en kamp mod 
kulturløsheden – en kamp på liv og 
død om kulturens anerkendelse. Og 
vi må ifølge Kemp, kæmpe for at 
humaniora og i særdeleshed filosof-
ien ikke skrumper ind sammen med 
kulturens forsvinden, således at der 
ikke længere er nogen tilbage til at 
kritisere de etablerede strukturer. 

Har kulturens forsømmelse nået 
sit mætningspunkt, ”vil vi få et nyt 
ungdoms oprør?” Hvem ved. Man 
skal i hvert fald ikke lede længe efter 
forudsætninger.

den nye 
s t u d i e v e j l e d e r : 
Rasmus Glud 
Madsen
Af  Nicolai Krejberg Knudsen og Hans 
Erichsen

.På filosofi er ånden intensiveret i 
og med, at vi har fået en ny (k)ær-
lig studievejleder. Denne forandring 
skal ikke gå ubemærket hen, hvorfor 
vi har tilladt os at forstyrre den nye 
vejleder på sit kontor.

Hvad laver man egentlig, når man er 
studievejleder?
Primært skriver man mails. Ellers 
består det af  individuel og kollek-
tiv vejledning. Kollektiv vejledning 
er arrangementer, hvor man under-
holder mange mennesker på én gang 
– i fagsproget kaldes det præaktiv ve-
jledning, hvor man er ude og hjælpe 
folk, inden de kommer i problemer, 
således at de ikke skal herop an-
gående tilmeldinger til eksamen el-
ler tilvalgsfag m.m. Ved individuel 
vejledning er det normalt folk, som 
er i tvivl, der kommer herop. Det er 
vejledning, hvor man – hvis man er 

i tvivl om, hvad man generelt skal 
vælge – kan komme til studievejled-
ningen og blive afklaret.  

Hvad er den største udfordring som 
ny studievejleder?
At sætte sig ind i regler og procedur-
er. Som ny kender man ikke svaret 
på nogen spørgsmål, derfor tager 
det enormt lang tid at svare på dem. 
Men når man er inde i det, kører det 
meget godt. Tror jeg. Vi skal helst 
være så præaktive, så der kommer så 
lidt som muligt og spørger om hjælp.

Har din filosofiske uddannelse vist 
sig at være fordelagtig som studieve-
jleder?
Det er lidt sjovt, at du siger det. Jeg 
oplevede til et studievejlederkur-
sus, at den metode de forsøger at 
lære os, er det man her vil kalde den 
sokratiske metode. Det er faktisk 
kritikken på mennesker, der bliver 
udført – hvad er de underliggende 
præmisser for det, du siger. Gennem 
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afklaringen af  disse præmisser kan 
den vejledte få et bedre forhold til 
beslutningerne.

Rygterne siger, at du er glad for He-
gel. Indvirker din fascination af  He-
gel på din vejledning?
Helt bestemt. Der er bestemt en 
dialektisk proces i vejledningen. 
Måske en sokratisk dialektik. Med 
en vovet påstand kunne man godt 
sige, at Hegel er en fortsættelse af  
Sokrates. Den immanente negation, 
den bringer dig videre.

Med ti arbejdstimer om ugen, 
hvordan er det så at skulle varetage 
sit studiejob ved siden af  sit egent-
lige studie?
Hvis man udover sit egentlige stud-
ie, gerne vil læse Hegel, deltage i 
Schwarz’ og Henrik Jøker Bjerres 
fag ‘Hvad er dialektik?’, FSK og gå 
til Idealismekredsen… og ellers have 
et liv. Så må man jo desværre skære 
lidt ned på sine fornøjelser – som er 
at læse Hegel.

Hvordan er det at skulle vejlede sine 
venner?
Det er sjovt – det synes jeg. Jeg kan 
godt afsløre, at der ikke har været 
nogen af  mine venner oppe, som er 
knækket sammen i gråd. Så på den 
måde har jeg ikke haft de store ud-
fordringer. Det er gået godt indtil vi-
dere, og mine venner har været gode 

til at respektere forskellen på studie-
vejleder-Rasmus og civil-Rasmus.

Har der været samtaler, hvor du er 
brudt ud i gråd? 
Nej, men… (…)

Når du ikke er studievejleder eller 
studerende, hvad eller hvem er du 
så?
Der er ikke noget subjekt. Jeg er kun 
i repræsentationer.

Hvad er det fedeste ved dit nye job?
Det fedeste er, når man kan hjælpe 
nogen, der rent faktisk var i tvivl in-
den de startede, som efter vejlednin-
gen markant har oplevet forbedring-
er med studiet.

Er det værste, når folk kommer og 
ikke er i tvivl, som kommer ud efter 
vejledningen og er i tvivl?
Nej, det er også en god handling. Så 
var der jo noget, de ikke havde refle-
kteret over, som de så begyndte at 
reflektere over. Men det værste er, 
når man rent faktisk ikke kan hjælpe 
folk og må sende dem videre.

Hvad er din største drøm som studi-
evejleder? 
Jeg lever jo ikke, fordi der skal være 
et mål forud for alt, som jeg gør. Jeg 
gør kun tingen for tingen selv. Så 
umiddelbart er der ingen anden in-
tention med studievejledningen end 

Phänomenologie 
des Geistes-
brætspillet
Et af  filosofihistoriens 
sværeste værker er nu 
tilgængelig som brætspil! Du er 
den naturlige bevidsthed, der 
gennem en farefuld, dialektisk 
udvikling skal dyste med de 
andre bevidstheder om først 
at nå den absolutte viden! Alle 
bevidstheder starter i forordet 
og skal derefter gennem im-
manente negationer kæmpe 
sig igennem otte spændende 
kapitler inden én bevidsthed 
kan udråbe sig til at være den 
inkarnerede Verdensånd!

ANTAL SPILLERE: 2-4

REKVISITTER: En terning, 
en udgave af  DOXA #42 og 
en hjemmelavet brik per spiller (fx blyantspidser, kapsel, papirstump, el.lign.)

REGLER: Alle spillere starter i Forordet, og man må først træde ind i den 
sanselige vished, når man slår en sekser – i Forordet har men 2 forsøg til at 
slå en 6’er, inden turen går videre. I overgangen fra forordet til kapitel 1, skal 
man sige indgangsbønnen: ”Affirmation, negation, negationens nega-
tion”. Glemmer man at sige indgangsbønnen (eller siger man den forkert) 
må man blive stående i Forordet.

Fortsættes på s. 37

Pil midtersiden ud for at få deres eget:
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studievejledningen selv.

Ville du alligevel ikke betragte det 
om en succes, hvis du fik en briks på 
kontoret?
Jo, altså nu sker der a change in the 
power balance, når der kommer en 
ny yngre studievejleder, der ikke er 
så erfaren som jeg – så måske jeg 
kan få indført en briks. Dette må 
være et erklæret mål for studieve-
jledningen. Men faktisk håber jeg at 
kunne drive studievejledningen til at 
få lavet en virksomhed til filosofisk 
afklaring med filosofi- og idehisto-
riestuderende imellem – dette er en 
idé, som Hans Fink og Henrik Jøker 
Bjerre fik til Faglig Weekend. Det, 
tror jeg, ville være godt.

Kommer man som studievejleder 
tættere på sine undervisere? Man 
bliver vel nærmest kollegaer, når 
man deler gang?
Både og. Det afhænger af, om de er 
her. Hvis man kender dem i forve-
jen, så møder man dem oftere. Men 
det er jo ikke sådan, at man bliver 
venner med dem. Man bliver fx ikke 
venner med Jens Thisted.

Hvem er Jens Thisted?
Det ved jeg ikke, jeg er jo ikke ven-
ner med ham.
Rygterne siger, at vejledningen fre-
mover vil foregår ved hjælp af  en 
‘Magic 8-ball’.

Ikke al vejledning, det kan jeg blankt 
afvise. Men det er rigtigt, at noget 
vejledning forhåbentligvis vil blive 
afstedkommet ved hjælp af  en ‘Mag-
ic 8-ball’.  

Hvilken form for vejledning, tænker 
du på her?
Åndsvejledning.

Hvad vil det sige?
Når man reelt er i tvivl om noget, så 
kan det være en fordel, som et tan-
keeksperiment at lægge beslutningen 
over på tilfældet og så se, hvordan 
man har det med at have taget den 
beslutning.

Også lige et sidste spørgsmål: Hvis 
du nu forestiller dig, at der er en 
datingside for universitetsansatte, 
hvordan ville du så beskrive dig selv 
på din profil?
[Lang pause, afbrudt af  fnis.] (K)ær-
lig, flot fyr, øhm, med … masser af  
selvtillid og lækkert hår.

På dette tidspunkt i interviewet 
banker det (heldigvis for Rasmus) på 
døren.
“Er det her studievejledningen?” 
“Ja, bare kom ind.”

Rasmus fortsætter sit arbejde og giv-
er dialektisk vejledning til den næste, 
der har brug for afklaring.

Den naturlige bevidsthed udvikler sig ved, at der slås med en terning, som 
afgør, hvad der sker. Hvis du står i den sanselige vished og slår 5, kigger du 
således under begivenhederne for kapitel I ud for tallet 5.

Der kan ikke være mere end én spiller på hvert felt, og hvis du skal rykke 
ind på et felt, hvor der allerede er en anden bevidsthed, er der kamp på liv 
og død. Der slås herefter med en terning, som afgør hvordan kampen skal 
udkæmpes:

1-2: Tommelfingerbrydning med højre hånd
3-4: Tommelfingerbrydning med venstre hånd
5-6: Stirrekonkurrence

Vinderen for lov til at rykke videre til det næste felt. (Og hvis der allerede er 
en spiller på dette felt, er der en ny kamp på liv og død.)

Der skal siges ”Geist!” når en bevidsthed træder ind i Åndens Rige (kapitel 
VI) (hvad enten det er fra kapitel V eller VII). Hvis man glemmer dette, skal 
bevidstheden rykkes tilbage til starten af  kapitel V.

Hver spiller må én gang i løbet af  spillet lave en dialektisk intervention 
og sige ‘+1’ til et terningekast. Der lægges således 1 til antal af  øjne på ter-
ningen og summen af  dette er det nye kast. Hvis der f.eks. er slået 4 og en 
bevidsthed laver en dialektisk intervention, svarer det til, at der blev slået 5. 
Begivenhed 5 finder således sted i stedet for begivenhed 4. Hvis summen af  
et slag efter dialektisk intervention er over 6, sker der ingen begivenhed og 
turen går videre.

En bevidsthed vinder spillet, når den kommer til den absolutte viden.
Hvis en bevidsthed ved spillets afslutning ikke er i kapitel VI eller derover, 
er spilleren geistlos indtil næste spil.

af  Hegelianerne (Ingen nævnt; ingen glemt)
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Blandt de andre værker, der er blevet 
læst tidligere, er:
-Kierkegaard, Frygt og Bæven
-Nietzsche, Afgudernes ragnarok
-Heidegger, Væren og tid
-Aristoteles, Etikken
-Popper, The open society and its 
enemies
-Horkheimer og Adorno, Oplysnin-
gens dialektik
-Wittgenstein, Tractatus-logico 
philosophicus og Filosofiske under-
søgelser
-Løgstrup, Den etiske fordring
-Spinoza, Etikken

Vi håber at se dig i FKK!

bl.a. have lagt et nyt program, invi-
teret kloge hoveder og arrangeret 
et heldagssymposium. Alle er mere 
end velkomne til at deltage, både 
som oplægsholdere og medlemmer 
i FSK’s “bestyrelse”. Der følger ikke 
bare flotte titler og stort ansvar med, 
men også fornøjelsen ved at give den 
levende filosofi på AU et frirum til 
at udfolde sig. Så kom og vær med; 
filosofien har brug for dig. 

FSK
Filosofisk Studenterkollokvium 
har næppe før været så kollokvier-
ende som for øjeblikket. Dette er 
selvfølgelig en glædelig nyhed, men 
bør på ingen måde blive en sovepude, 
hvorfor vi her ser det passende at 
sprede lidt propaganda. Vores kære 
kollokvium har de resterende gange 
i dette semester fornøjelsen af  at 
kunne præsentere: 
13/4 Martin Hauberg Lund
20/4 Johanna Seibt
27/4 Jens Sand Østergaard

Herefter vil FSK brygge på nye 
planer til efterårssemestret. Vi skal 

Teknologikredsen
Teknologikredsen på AU - en 
gruppe for diskussion og debat om-
kring teknologifilosofiske emner.  
Formålet med teknologikredsen er 
at mødes ca. en gang om måneden 
for at diskutere teknologifilosofiske 
emner og  problemstillinger. Eksem-
pler på sådanne problemstillinger 
kunne være:  - Teknologiens rolle 
som medierende mellem mennesker 
i form af  kommunikations- og so-
ciale medier. - Etiske følger af  den 
teknologiske udvikling indenfor 
medicin og genetik set gennem et 
trans-/posthumanistisk synspunkt. 
- Virtuelle verdener og disses ob-
jekters ontologiske status; hvad er 
en pdf  fil? Et elektrisk signal på en 
harddisk eller en bachelor opgave? 
- Hvilken rolle kan robotter have i 
samfundet? Vil robotter kunne fun-

Nyt fra 
foreninger

Filosofisk 
KlassikerKlub 
(FKK)
Filosofisk KlassikerKlub er en 
slags forening, der arrangerer stud-
iekredse, hvor der især bliver læst 
hele værker. Det er således en mu-
lighed for at læse de filosofiske 
hovedværker, i stedet for blot at læse 
uddrag, som det oftest er tilfældet 
i den normale undervisning. Læs-
ningen af  hele værker er en central 
del af  enhver filosofisk dannelse, og 
med FKK håber vi at kunne udfylde 
de huller, der er i vores uddannelse, 
samt at få muligheden for at gå i 
dybden med det, der interesserer os 
mest.

Som regel mødes studiekredsene 
2 timer om ugen – dette er dog in-
gen fast form, og de enkelte kredse 
bestemmer selv, hvor, hvornår og 
hvordan de vil mødes.

FKKs studiekredse bliver ikke 
oprettet ved, at der er en form for 

”centraladministration”, der bestem-
mer, hvilke værker der skal læses. 
Kredsene bliver oprettet, når der 
er nogen, der gerne vil oprette en. 
Hvis du er interesseret i at oprette 
en studiekreds, så kontakt Søren 
eller Nicolai på hhv. benmau89@
hotmail.com eller nicolai.knudsen@
gmail.com, så formidler vi det videre 
på AULA. 

For læseplaner, annonceringer, 
oplysninger og opdateringer, se 
AULA siden: ”Filosofisk Klassikerk-
lub”

I dette semester (F2012) har vi haft 
følgende studiekredse på program-
met (nogle af  dem kører stadig):
-Badiou, Etikken
-Kierkegaard, Begrebet Angest
-Hegel, Åndens fænomenologi
-Heidegger, Spørgsmålet om teknik-
ken, Vendingen og Kunstværkets 
oprindelse
-Schopenhauer, Verden som vilje og 
forestilling
-En kreds, der læser centrale tekster 
fra den analytiske tradition
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Buñuel
31. Maj:            
Pi af  Darren Aronofsky
14. Juni:  
Dogtooth af  Giorgos Lanthimos
 
Filmene vises klokken 18 i bygning 
1467, lokale 130. Fri entrè!
Ønsker du at blive tilmeldt mailing-
listen eller blive medlem af  besty-
relsen så skriv til: danielenevold-
sen@gmail.com
Du kan også finde os på facebook: 
”den filosofiske filmklub ELITEN”

Venlig Hilsen 
ELITEN

fynsk øl til en femmer.  Her kan 
selv den nærigste nar  blive så fuld 
at han glemmer.”
 
- Ukendt
 
Den 16. februar fik Panta Rei ny 
bestyrelse, men grundet et admin-
istratorisk ragnarok har vi ikke haft 
mulighed for at lave nogle større 
arrangementer lige for øjeblikket. 
Men den nye bestyrelse sidder dog 
ikke og hviler på laurbærrene, men 
arbejder derimod på at få indført 
flere spil i fredagsbaren, renover-
ing af lokalet og muligheden for 
at holde nogle tema barer hvor vi 
har åbnet til langt ud på aften. Vi 
udsender derfor et kærligheds-
budskab til alle jer, studerende og 
undervisere på Århus universitet, 
kom op i fredagsbaren, køb en øl, 
nyd udsigten og spred noget glæde. 
Jo flere mennesker der kommer 
og køber øl, jo mere hyggelige og 
succesfulde bliver vi, og jo flere 
ressourcer får vi at arbejde med. 
Ergo: Jo flere øl I, kære studerende, 
drikker jo bedre en fredagsbar får 
vi. Og der er jo rig mulighed for 
at få øl i vores fredagsbar. Der er 
den klassiske Vestfyn pilsner til 5 
kr., som sammen med Alen no 16 
til 10 kr. danner kernen af vores 
øludvalg. Og her i det spæde forår 
kan vi tilbyde Vestfyn Classic 5 kr., 

Panta Rei
”Velkommen alle studerende skal 
det larmende lyde herfra,  hvor 
visse væsker virker kurerende;  
Panta Rei, din ugentlige fredagsbar.
 
Mød os til ludo eller skak, øl eller 
det typiske spil æg,  bordfodbold 
bajer og vestjydesnak  eller sam-
menlign med andre dit skæg.
 
Sid i den slidte sofa, Vals på det vel-
holdte linoleum,  tal tavst om Ba-
ruch de Spinoza  eller tænd antikke 
lamper med petrolium.

Vi er Århus’ billigste bar  med Vest-

gere som en reel arbejdsstyrke; vil 
dette gøre os afhængige af  dem? 
- Hvilket forhold er der mellem 
vidensproduktion og teknologisk 
fremskridt?  Selve arrangementerne 
vil blive indledt af  et oplæg på ca. 
30 min. hvorefter der er et kvarters 
kaffepause. Derefter er der afsat 45 
minutter til fri diskussion.   Næste 
arrangement i Teknologikredsen 
finder sted mandag d. 23/4 kl.15.30-
17.00, hvor lektor Morten Dige vil 
holde oplæg omkring ‘(radical) en-
hancement’. Få mere information 
på vores facebook side eller AULA-
gruppe (under FKK).

ELITEN er filosofi-instituttets film-
klub og det er, såvidt vi er orienteret, 
den eneste kreds på instituttet som 
har (film)kunst som omdrejning-
spunkt. Vi viser film som efter vores 
vurdering meningsfuldt kan siges at 
have relevans for en filosofisk film-
klub pga. deres eksperimentelle, 
æstetiske og filosofiske karakter. 
Kriterierne er dog ikke fastlagte, vi 
har altså ikke nogle (bevidste) dog-
mer som baggrund for vores film-
selektion i vores bestyrelse, derfor 
håber vi at mange vil have lyst til at 
være med til at lave programmet for 
efterårs semestret 2012. 

Vi benytter os af  universitetets pro-
jektor og højttalere, og viser filmene 
på dvd, derfor kan vi garantere en 
god audiovisuel kvalitet. Vi mener 
derfor at være et godt alternativ til 
din pc-skærm og måske endda til din 
eventuelle fladskærm! 

ELITENS program for resten af  se-
mestret:
19. April:  
Import/Export af  Ulrich Seidl
3. Maj:            
Det Syvende Segl af  Ingmar Berg-
man
17. Maj:            
The Exterminating Angel af  Luis 

Eliten
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Polemikken

af  Andreas Vinther Jensen, Philip 
Hougesen og Nicolai Krejberg Knudsen

1. Til frokost med idéhistorie. Den 
anden dag sneg jeg mig til frokost 
med en flok idéhistorikere, og her så 
jeg for alvor deres spidskompetenc-
er udfolde sig i praksis. Det store 
historiske overblik vist sig i form af 
utallige anekdoter om filosoffer, og 
deres evne til at generalisere og se 
de dybe sammenhænge udmøntede 
sig i konklusionen: ”Opfindelser 
bliver brugt meget mere, efter de er 
blevet opfundet.” Det var på mange 
måder et interessant feltstudie og 
de tværfaglige synergier lærte mig 
da også lidt om min egen faglighed: 
”Forskellen på filosofi og idéhisto-
rie er, at idéhistorikere beskæftiger 
sig med det samme som filosoffer. 
Men idéhistorikere beholder deres 
sociale kompetencer.” – NKK

2. Hegel tog fejl: Der er absolut in-
tet fornuftigt i, at Morten Albæk 
er adjungeret professor, mens så 
mange dygtige forskere på AU har 
svært ved at finde ansættelse. –– 
Dette er i øvrigt også bevis på, at 
Gud ikke findes, for hvordan skulle 

dette være den bedste af alle ver-
dener? En eller anden burde vække 
universitetet fra sin (erhvervs)dog-
matiske slummer. – NKK

4. Når folk taler om ‘den virkelige 
virkelighed’, afslører de sig selv 
med gentagelsen. For når man 
gentager noget, skyldes det, at det 
var uklart første gang, man sagde 
det. Udtrykket ‘den virkelige vir-
kelighed’ vidner således om, at vir-
keligheden er mere end blot ‘den 
virkelige virkelighed,’ og udtrykket 
underminerer dermed sit eget for-
søg på at tilskrive ‘den virkelige vir-
kelighed’ status af noget, som man 
nødvendigvis skal forholde sig til. 
Ubevidst er den talende allerede 
klar over, at ‘den virkelige virke-
lighed’ ikke er nogen selvfølge, og 
at der findes andre dele af virke-
ligheden, som vi kan vælge at for-
holde os til i stedet. – NKK

5. Nogle gange drikker jeg for at 
sove. Andre gange sover jeg for 
ikke at drikke. – AVJ

Mors Stout og Vestfyn Påskebryg 
til 10 kr., så den kræsne øldrikker 
har noget at vælge imellem. Vi vil 
i fremtiden variere i vores ølud-
valg og vi vil prøve og se om vi kan 
få det bredeste udvalg af øl af alle 
fredagsbare på Århus universitet.
 
Hvis man vil i kontakt med Panta 
Rei eller har lyst til at hjælpe Panta 
Rei på nogen måde er man velkom-
men til at kontakte en af følgende 
personer:

Formand Lars Petrat-Meyer på 
hans mail - Petrat-Meyer@hotmail.
com
Næstformand Magnus Schmidt på 
hans mail - Magnus.s24@gmail.
com
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og der opstår et næsten tvingende 
krav om, at man bliver nødt til at 
komme oftere i fitnesscenteret for 
at blive bedre og dygtigere, selvom 
man egentlig ikke har tid eller lyst 
til det. På samme måde giver de 
nummerede vægtklodser en evig 
påmindelse om, at man altid kan 
tilføje en smule mere belastning til 
sin træningsøvelse, hvilket bidrager 
til en konstant følelse af utilstræk-
kelighed. Pointen er, at man al-
lerede har den dårlige samvittighed 
og at fitnesscenteret derfor snyder 
én, idet det blot giver mig det, jeg 
allerede har, men ikke det jeg rent 
faktisk mangler, og som jo egent-
lig er det, jeg forventningsfuldt har 
betalt for. – PH

9. Ordet ambivalent indtager øhs 
plads i sproget: Det dækker over 
intet og betyder intet – det bruges, 
når man ikke ved, hvad man ellers 
skal sige. Værre endnu: Det har 
byttet plads med øh, fordi man så 
ikke taber ansigt – i stedet kan man 
agere intellektuel fremmedords-
jonglør. Det værste: Man tror selv 
på, at man har sagt noget – am-
bivalent er sprogets glitterblade: 
det glamourøse og indholdsløse 
selvbedrag. – NKK

10. Glem nu ikke Platon. Hvis 
de såkaldte idéhistorikere kunne 

deres antikke filosofi, havde de for 
længst opgivet ævred, og indset det 
håbløse i deres lille akademiske ek-
speriment. Hvis de virkelig kunne 
deres kram, ville de vide, at idéer 
er atemporale, og at det derfor er 
omsonst at studere idéernes histo-
rie. – NKK

11. Hvis verden var mere ligesom 
min lejlighed, ville der være arbe-
jde nok til alle. Til gengæld ville vi 
dø af sult. – NKK
 
12. Hvis Danmark var mere lige-
som fredagsbaren, ville udlænding-
epolitikken være markant an-
derledes. Der ville altid være plads 
til en mere – hvis personen vel at 
mærke var på overførselsindkomst 
og drak masser af øl. – NKK

13. Nogle gange er sandheden ikke 
så meget i ordene, som i rytmen. – 
AVJ

6. X-factor og social stabilitet. X-
factor er en slags sovepille for mid-
delklassen, så man hjemme i parcel-
husene kan fryde sig over, at der er 
nogen, der er dummere, grimmere, 
mere grinagtige og værre stillet end 
en selv. (Dette er størstedelen af 
deltagerne.) Derudover er der no-
gen, som man kan identificere sig 
med, så man kan tænke: ‘Hvis de 
kan blive til noget, så kan jeg også!’ 
(Dette er den lille del af talent-
fulde deltagere.) Det sikrer social 
stabilitet i den forstand, at selvom 
man identificerer sig med de nye 
stjerneskud (som jo kom ‘lige fra 
gaden’!) så ved man egentlig godt, 
at de aldrig rigtig bliver til noget 
(‘Tænk bare på Jon!’), så der er in-
gen grund til at prøve. Dem, der 
scorer kassen på det, er dommerne, 
for de får lov til at hævde sig selv 
på nationalt TV hver uge – og sam-
tidig fordrer de ikke identifikation-
ens konkurrence, for hvem gider at 
være Thomas Blachman? – NKK

7. En ven skrev på facebook: ”Jeg 
sidder og drikker vin og læser 
filosofi. Hvordan kan jeg være sin-
gle?!” Han vidste tydeligvis intet 
om filosofi, intet om vin og intet 
om kvinder. Jeg burde have svaret: 
”Hvorfor du er single? Fordi de 
fleste kvinder ved, at man ikke bliv-
er mindre arbejdsløs af alkohol. – 

NKK

8. Fitness er snyd! Selvfølgelig dul-
mes den dårlige samvittighed, som 
nager pga. manglende motion, og 
man kan garanteret finde et utal af 
naturvidenskabelige undersøgel-
ser, der prædiker, at man får det 
meget bedre af at gå i fitnesscenter. 
Dét er forsåvidt ikke snyd. Man er 
godt klar over, at man ved sin in-
dmeldelse i fitnessparadiset afgiver 
en del af sin autonomi i forhåbning 
om, at de sikkert veluddannede og 
kompetente fitnessinstruktører i 
samspil med de stålsmedede træn-
ingsmaskiner kan lindre den evigt 
dårlige samvittighed. Nogle vil 
måske endda gå så langt som til at 
sige, at de aldrig ville have haft så 
megen livskvalitet, energi og ap-
petit på livet, hvis ikke de kunne gå 
i fitnesscenter. Fitnesscenteret giver 
dem et positivt tillæg til tilværels-
en. Noget de selv har valgt.  

Men snyden opstår, når man ved 
sin efterligning af instruktøren til 
“mave, balle, lår“ egentlig ikke får 
det, man betaler for. Forventningen 
til udbyttet er, at man kan holde den 
dårlige samvittighed i skak, men 
det man faktisk får, er endnu mere 
dårlig samvittighed. Man oplever, 
at instruktøren er meget bedre end 
en selv i de pågældende øvelser 
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vågner Onsdag eftermiddag føler 
jeg smerte; det er der ingen tvivl 
om. Hvad vi her imidlertid vil un-
dersøge er, hvorvidt det rent faktisk 
er Weltschmerz, jeg føler.

Sammenhængen mellem den gængse 
fuldemandssyge og Weltschmerz er 
tæt på sammenfaldende ved første 
syn: den livslede jeg føler, når jeg 
vågner efter en aften med et vel 
stort indtag af  alkoholiske drikke 
minder i dén grad om den skuen 
ind i afgrunden, Weltschmerzen 
præsenterer mig for. Men det er 
vigtigt at forstå distinktionen: hvor 
fuldemandssyge nemlig er smerte i 
kroppen, er Weltschmerz en smerte, 
der er knyttet til selve eksistensen.

Der er således en væsensforskel 
mellem den smerte, der har den 
blotte kropslighed som sin gen-
stand, og den smerte, der har hele 
eksistensen som sin genstand. Ek-
sistensen vil her ikke udelukkende 
sige en immateriel åndelighed, men 
lige så vel den levede kropslighed 
forbundet i en uadskillelig enhed. 
Den smerte, der føles i Weltschmer-
zen er netop – som ordet i smuk-
keste, mest germanske forstand 
fortæller os – en smerte, der vedrør-
er hele verden. Verden er her for-
stået på den mest fænomenologiske 
måde, man kan forestille sig, dvs. 

som totaliteten af  henvisningshel-
heder og som det strukturhele, der 
både indbefatter brugstøjet og mit-
dasein. Weltschmerz er knyttet til 
den i-verden-væren, Heidegger har 
udredet i sit tidlige forfatterskab (vi 
kan tale om in-dem-Weltschmerz-
sein), og kan således opleves som en 
fordunkling af  den hjemlighed, vi 
oplever i vores omgang med brug-
støjet og den Anden2.

Den genstridige omgang med om-
verdenen har Weltschmerz som 
sådan eller på det ydre til fælles med 
fuldemandssyge, men måske kan 
den afgørende forskel – ud over 
dybden og dimensionen af  genstri-
digheden – forstås ud fra det aspekt, 
at mit selvforhold bliver besvær-
liggjort. Når jeg er vågnet Onsdag 
morgen med den smerte i hovedet, 
rumlen i maven og halsbrand, der 
sædvanligvis følger en Tirsdag aften, 
bliver mit forhold til om-verdenen 
gjort til et nærmest patologisk prob-
lem mellem mig og en ekstern ver-
den – mit egos subjektivitet bliver 
løsrevet fra verdens objektivitet. 
Tingene bliver mig fremmede, og 
jeg kan ikke nå ud til dem. Jeg be-
finder mig i en anden verden, jeg er 
blevet en ren og forpint tanke, der 
forgæves forsøger at nå ud til de 
ligegyldige og fjerne omgivelser i et 
desperat håb om at nå til forsoning. 

af  Nicolai Krejberg Knudsen og Andreas 
Vinther Jensen

Filosofisk 
undersøgelse af 
Weltschmerz-
dialektikken

§1: Indledning: fænomenologisk 
oplevelse af  Weltschmerz

Weltschmerzdialektikken lader sig 
bedst udfolde, når dens genstand 
førend sin afdækning har været un-
derlagt en præliminær fænomenolo-
gisk undersøgelse. Vores tilgang til 
Weltschmerz gives (i den fænome-
nologiske forstand) gennem percep-
tionen af  den faktisk foreliggende 
Weltschmerz, og det er formålet 
i denne paragrafs følgende tre 
stykker henholdsvis at differentiere 
Weltschmerz fra fuldemandssyge og 
akademisk fortvivlelse og til sidst at 
undersøge, om der gives en teleolo-
gisk suspension af  Weltschmerzen.

Det første stykke skal tjene til at mane 
den udbredte misforståelse i jorden, 
at Weltschmerz og fuldemandssyge 
er strengt identiske: at den ene ikke 
kan forekomme uden den anden 

og vice versa. Den vil vise, at skønt 
der er sammenfald mellem de to 
fænomener, er der ikke væsentlige 
sammenfald (i udtrykkets egentlige 
betydning: at der er væsensmæssig 
koincidens mellem dem).

Det andet stykke skal vise en 
lignende sammenhæng mellem 
Weltschmerz og den fortvivlelse, der 
ofte forekommer hos akademikere 
fordybet i deres arbejde.

Det tredje stykke skal vise den tving-
ende nødvendighed Weltschmerzen 
indstifter sig med.

Stk. 1: Fuldemandssyge og Weltschmerz
Tirsdag aftens muntre lag bliver til Onsdag 
morgens misbehag.

Vi kender alle til Tequila-
Tirsdagen1 og den derpå følgende 
ondskabsfulde Onsdag, der held-
igvis i langt de fleste semestre er 
blevet holdt fri og hellig af  studer-
ende såvel som undervisere. Når jeg 
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es nysgerrighed, ridderens trofas-
thed og faderens fornøjelse er der 
nu en grå modløshed, der resulterer 
i ondskabens spiral, hvor den man-
glende anerkendelse fordrer fortviv-
lelsens ineffektivitet og vice versa.

Men nu må vi spørge: Er denne 
fortvivlelse Weltschmerz? Ved 
første øjekast kan denne fortviv-
lelse være overvældende, og der skal 
ikke herske nogen tvivl om, at for 
hiin enkelte akademiker kan denne 
fortvivlelse få fatale konsekvenser. 
Men Weltschmerzen er et indblik 
i det afgrundsdybe, der efterlader 
hiin enkelte i en tilstand af  absolut 
mod- og hjælpeløshed. Hvor den 
akademiske fortvivlelse prima fa-
cie har den faglige stolthed som sin 
genstand (qua den eksternaliserede 
væsenhed) har Weltschmerzen to-
taliteten som sin genstand, eller – 
hvilket er det samme – den er tru-
slen om absolut intethed.

Stk. 3: Gives der en teleologisk suspension 
af  Weltschmerzen?

Med fare for at foregribe §5 er 
det her nødvendigt at knytte en 
kort kommentar til de ovenfor 
beskrevne fænomenologiske be-
tragtninger over Weltschmerzen, 
idet det er en udbredt misforståelse, 
at der gives en teleologisk suspen-

sion af  Weltschmerzen. Ofte hører 
man lægmanden udbrede: ”Tag 
dig nu sammen! Jeg anerkender 
ikke din Weltschmerz.”3  Men af  
de ovenstående betragtninger over 
in-dem-Weltschmerz-sein og tru-
slen om absolut intethed følger, 
at der ingen teleologisk suspen-
sion af  Weltschmerzen gives, da 
en sådan teleologisk suspension 
må være rettet mod og hente sin 
retfærdiggørelse af  noget uden for 
Weltschmerzen, eftersom denne 
τέλοϛ  i så fald ville falde udenfor 
selve totaliteten – hvilket selvsagt er 
umuligt.

Men lægmandens påstand om ek-
sistensen af  en teleologisk suspen-
sion af  Weltschmerzen er ikke ube-
grundet. Som det er bemærket i stk. 
1 og 2 forveksles Weltschmerzen 
ofte med andre relaterede former 
for ubehag, og den fænomenolo-
giske erfaring af  det ene lader sig 
ikke klart afgrænse fra erfaringen af  
det andet. Der gives en teleologisk 
suspension af  fuldemandssygen 
samt af  den akademiske fortviv-
lelse – men ikke af  Weltschmerzen. 
En spænding træder frem: Hvordan 
skelner vi mellem Weltschmerzen 
og de andre relaterede skikkelser?

Men forsoningen kommer ikke til at 
ske. Tingen og jeg er i to forskellige 
dimensioner, og den krop, jeg har 
at arbejde med er ikke andet end et 
ubehændigt værktøj, jeg forsøger at 
navigere rundt i et geometrisk rum. 
Ligeledes bliver den Anden til en 
fremmed Anden: Det er umuligt for 
mig at nå ud til ham, og alt hvad jeg 
har at vide om ham, er hans krop-
slige ageren i en objektiv verden – 
han er en ting blandt de andre ting.

Dette er altså som sagt leden 
ved såvel fuldemandssyge som 
Weltschmerz. Verden bliver mig 
fremmed. Men hvor Weltschmer-
zen adskiller sig fra fuldemandssy-
gen er i min egen fremmedhed for 
mig selv. Jeg bliver i Weltschmerzen 
simpelthen – for at foregribe – nødt 
til at fornægte mig selv. En fornæg-
telse, jeg ikke til fulde opnår ved 
fuldemandssygen, som det vil vise 
sig i den videre dialektiske udfold-
else i §§ 4-6.

Stk. 2: Den akademiske fortvivlelse og 
Weltschmerz

I akademiet er der af  gode grunde 
en udpræget tendens til en høj grad 
af  fordybelse. Fordybelse forstås 
her ikke udelukkende som faglig 
specialisering – en sådan finder sted 
inden for utallige faglige områder 

(ikke udelukkende det akademiske) 
og tilsvarer nogenlunde det græske 
τέχνη  – men også fordybelse for-
stået som indlevelse. En indlevelse 
som begribes i lægmands termer 
i udtrykket ‘at vie sit liv’ til noget. 
Den akademiske fordybelse har 
karakter af  en sådan faglig speciali-
sering og en fuldstændig indlevelse i 
fagområdet. Akademikeren kan ikke 
forestille sig et liv uden sit fagom-
råde – og som oftest kan det være 
svært for ham at konservere om an-
det, og det kan endda være en ud-
fordring for ham at løsne sine tanker 
fra det faglige. Dette er forklaringen 
på lægmandsforestillingen om den 
distræte professor.

Som følge af  akademikerens fordy-
belse er han en sart eksistens: At han 
placerer sit personlige velbefindende 
uden for sig selv og dermed knytter 
sin lykke til noget eksternt, gør aka-
demikeren sårbar: Akademikeren 
eksternaliserer sin væsenhed. Hvis 
den faglige stolthed krænkes – dette 
være sig i form af  faglig kritik; næg-
telse af  en stilling, ansættelse eller 
titel; at den faglige anerkendelse 
generelt udebliver og den videre 
fordybelse dermed umuliggøres 
og sandhedens vej fordunkles – da 
fortvivler akademikeren. Hans liv 
synes trist og formørket; hvor der 
tidligere var den opdagelsesrejsend-
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derfor ingen ekstern målestok. I 
stedet må Weltschmerzen agere sin 
egen målestok: Weltschmerzen må 
som den totale afgrundsskuen være 
sin egen sandhed – Weltschmerzen 
må være i-og-for-sig.
 
Stk. 3: Begyndende tilskyndelse til det 
Apollinske og det Dionysiske

I de fænomenologiske betragtninger 
så vi, hvordan den Weltschmerz-
lignende livslede var udtryk for et 
brud med den hverdagslige væren. 
For det første kommer fuldemand-
ssygen efter Tirsdagens fornæg-
telse af  hverdagsligheden, hvor 
man gennem indtagelse af  alkoho-
liske drikke søger at skabe uorden 
i hverdagens systematiske rammer. 
Hvis mennesket er en syntese af  
orden og uorden, er Tirsdagen et 
forsøg på at bringe denne hverdag-
slighed i uorden – den hverdagslige 
væren fornægtes om Tirsdagen som 
en hæmsko, hvori selvet ikke kan re-
alisere sig i sin spontanitet.

For det andet var også den akad-
emiske fortvivlelse et brud med 
den hverdagslige væren, men hvor 
fuldemandssygen var et forsøg på 
at destabilisere syntesen af  orden 
og uorden med uorden, er den aka-
demiske fortvivlelse et forsøg på at 
destabilisere syntesen med orden 

– hverdagslighedens stabilitet for-
styrres med en patologisk ordent-
lighed, hvori alt systematiseres eller 
videnskabeliggøres, idet al spon-
tanitet opleves som kaotisk og tru-
ende – som en betvivlelse af  selvets 
grundlæggende strukturer.

Den første uordensmæssige desta-
bilisering er det dionysiske, og den 
ordensmæssige destabilisering er 
det apollinske.

An ihre beiden Kunstgottheiten, Apollo 
und Dionysos, knüpft sich unsere Erk-
enntnis, dass in der griechischen Welt ein 
ungeheurer Gegensatz, nach Ursprung und 
Zielen, zwischen der Kunst des Bildners, 
der apollinischen, und der unbildlichen 
Kunst der Musik, als der des Dionysos 
besteht.4  (§1 af  Tragediens fødsel)

§3: Det Apollinske og det Diony-
siske

I Weltschmerzsystematikken skel-
ner vi mellem to styrende Einstel-
lungen: den Apollinske og den 
Dionysiske. Vores skelnen har vist 
sig ikke at være rent arbitrær, men 
en dialektisk nødvendighed, der 
skal sikre den totale udfoldelse af  
systemet. Skulle nogen forsøge at 
bevæge sig ad den vej, der vil ind-
fange Weltschmerzen i blot én af  
disse modi, vil han hurtigt erfare, at 

§2: Indledende bemærkninger til 
dialektikken

En begribelse af  Weltschmerzen 
må tage udgangspunkt i betragt-
ningerne fra §1, men må ledsages 
af  en dialektisk undersøgelse, der 
afklarer de immanente bevægelser, 
der ligger til grund for den fænome-
nologiske spænding – eller sagt 
med andre ord: Weltschmerzdiale-
ktikken må begribe pinagtighedens 
differens! Den fænomenologiske 
dialektik lader Weltschmerzens 
skikkelser uddifferentiere sig. Disse 
smertens momenter som udskilles 
i Weltschmerzens dialektiske selv-
realisering er i-og-for-sig ikke 
Weltschmerz, men livslede.

Stk. 1: Gendrivelse af  eksempler

Når vi i de indledende fænomenolo-
giske afsnit har behandlet eksem-
pler, der til at begynde med syntes 
at vise os Weltschmerzen, men se-
nere skulle vise sig at være noget 
væsensforskelligt, så bærer det i sig 
en metodisk pointe. Vi har bedrevet 
en vis ἔλεγχος: Vi har gennem en 
gendrivelse af  eksemplerne vist, at 
det vi ser hos den fuldemandssyge 
og den fortvivlede akademiker ikke 
er en egentlig Weltschmerz, men 
snarere det, vi indledningsvist og 
uden videre forklaring har kaldt 

livslede. Der gives mange eksem-
pler af  lignende karakter på, hvad 
der blev vist i §1.1-2., og vi vil for-
søge til og med §5 at udfolde den 
livsledetypologi, der netop skal vise 
os momenterne i Weltschmerzdiale-
ktikken.

Når vi i de indledende fænome-
nologiske bemærkninger har be-
tragtet fuldemandssygen og den 
akademiske fortvivlelse, bliver det 
åbenlyst, at det er eksempler, der 
ikke til fulde indfanger Weltschmer-
zens væsen. Men hvad indfanger vi 
så? Vi har slået fast, at livslede er 
væsensforskellig fra Weltschmerz, 
men er de gensidigt udelukkende? 
Det blev sagt, at livsleden ved fulde-
mandssygen på mange punkter var 
sammenfaldende med Weltschmerz 
– kan det tænkes, at livsleden og 
Weltschmerz måske er nærmere 
beslægtet end som så?

Stk. 2: Gendrivelse af  definitioner

En bestemmelse af  Weltschmerzen 
må tage sit afsæt i den fænome-
nologiske partikularitet, hvorudfra 
en almen bestemmelse må findes. 
Spørgsmålet om bestemmelsens 
sandhed lader sig dog ikke uden 
videre opstille i bivalente, åndsløse 
principper: Weltschmerzen er som 
eksistentiale omnipresent og finder 



52 53

ikke lader sig begrænse af  sin res-
pektive, fænomenologiske modi: I 
ophævelsen ophører også forskel-
len de to modi i mellem. I kraft af  
den i fænomenologien lokaliserede 
dualisme er Weltschmerzen således 
kun bekendt, hvorimod den abso-
lutte Weltschmerz transcenderer 
de to modi – og kun hermed lader 
sig erkende. Det fænomenologiske 
bekendtskab med Weltschmer-
zen indstiftes således i en af  de to 
modi, men den egentlige begribelse 
af  Weltschmerzen transcenderer 
denne dualisme.

Stk. 2: Umuligheden for at befinde sig 
simultant på samme stadie i begge modi

De i stk. 1 anførte bemærkninger 
om forholdet mellem systemets 
stadier og modi har vist os nødven-
digheden af  at operere med begge 
modi. Et spørgsmål træder her frem 
for os: Kan man i sin udvikling hen 
imod Weltschmerzen opleve at be-
finde sig i både den apollinske og 
den dionysiske Einstellung eller mo-
dus? Systemets fleksibilitet fordrer 
det umiddelbare svar: ja. Dette svar 
skal imidlertid ikke gøre os megen 
gavn så længe det forbliver umid-
delbart.

Systemets fleksibilitet vil komme til 
sin ret i næste stykke: Netop som 

muligheden for bevægelse mellem 
de to modi over stadierne. Men så 
længe man befinder sig i ét stadie, 
er det ikke muligt på samme tid at 
befinde sig både dionysisk eller 
apollinsk i hverken sin livslede eller 
Weltschmerz. En forudsætning for 
at forstå denne umulighed ligger i 
§§4-6, hvor den egentlige dialektik 
udspiller sig. Hvad vi her kan anføre 
vil næppe være meget mere end in-
dledende bemærkninger, hvoraf  de 
bedste vil være af  ganske formal 
natur.

Det blev i §2.3 slået fast, at men-
nesket er en syntese af  orden og 
uorden. Weltschmerzdialektikkens 
indledende fænomenologiske be-
tragtninger har slået fast, at hvad der 
er på spil i livsleden og Weltschmer-
zen er en fiksering på ét af  disse mo-
menter. Det er just heri, at logikken 
kommer til syne: Såfremt man skulle 
bevæge sig mellem det apollinske og 
det dionysiske på samme stadie har 
man underkendt den disharmoniske 
grundstruktur i Weltschmerzdialek-
tikken – ja, der kan ikke engang tales 
om livslede længere.

Stk. 3: Muligheden for bevægelse mellem 
de to modi over stadierne

Qua de ovenstående bemærkninger 
har vi nu indført en nødvendighed i 

den viser sig yderst ufarbar. Begge 
modi må indfanges i systemet for 
at give et adækvat udtryk for, hvad 
Weltschmerz indebærer.

Det er ligeledes ikke muligt at be-
finde sig simultant i begge modi – 
det vil sige så længe man bevæger 
sig på samme stadie i de respektive 
modi. Stadierne vil blive udfoldet 
til fulde i §§4-6, men kan indled-
ningsvist siges at være de trin, der 
hhv. i-sig, for-sig og i-og-for-sig skal 
gennemleves i udviklingen fra den 
blotte livsledes to indledende stadier 
til vi kan skue Weltschmerzens en-
delige stadie i §6.

Hvorledes det lader sig gøre at 
befinde sig snart dionysisk, snart 
apollinsk – så længe dette sker på 
forskellige stadier på Weltschmer-
zens vej – vil lade sig fremstille eft-
erhånden i denne paragrafs stykke 
tre. Livsleden på et af  de apollin-
ske stadier vil sagtens kunne føre til 
Weltschmerz på det dionysiske såvel 
som det apollinske.

Stk. 1: Umuligheden i at indfange 
Weltschmerzen i blot én af  de to modi

Både den apollinske og den diony-
siske livslede kan transcendere sig 
selv og blive Weltschmerz, hvilket 
vil sige, at det i-sig-værende bliver 
for-sig-værende og gennem ophæv-
else bliver i-og-for-sig, hvilket selvs-
agt foregår i den fænomenologiske 
erfaring af  smerten, der peger ud 
over sig selv. Men denne dualisme 
mellem de to modi vedbliver ikke: 
For eftersom Weltschmerzen er 
en absolut negativ totalitet vil en 
sådan dualisme indebære, at det 
weltschmerzliche lader sig dele i to 
væsensforskellige momenter – og 
dermed ophører med at være abso-
lut, idet den er identisk med noget 
andet end sig selv. Af  dette følger, 
at den realiserede Weltschmerz – 
hvad enten den kommer af  det 
apollinske eller det dionysiske – 

Bacchus’, Michelangelo, 1497
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ikke er modsætninger, men derimod 
begge vidner om den apollinske væ-
rensfornægtelse. Den kopernikan-
ske revolution udtrykker i højere 
grad end nogen anden begivenhed 
i den vesterlandske tænkning den 
apollinske fornufts systematisering-
strang og værensfornægtelse: Ved at 
gennemrationalisere sin egen væren 
og fornægte det uordentlige og di-
onysiske, mente Kant at finde de 

konstitutive principper 
for også omverdenens 
opbygning. Kant neg-
erede sin egen væren 
– og afskrev samtidig 
det dionysiske og ikke-
systematiske sin væsen-
tlighed: Den objektive 
verden skal passe med 
kategoritavlen. Den 
transcendentale neuro-
tik fandt sin biografiske 
parallel i ubehaget ved 
forandring som ses i 
både den kantianske 
punktlighed og i det 
historiske faktum, at 
Kant nægtede at forlade 
Königsberg: Kant for-
søgte i det biografiske at 
systematisere det, som 
kategorierne ikke kunne 
bearbejde, nemlig tid (i 

punktlighed) og rum (i geografien).

Men det systematiske er betinget af  
det usystematiske, som det finder 
sin eksistensberettigelse i: Systema-
tikeren er betinget af  at systema-
tisere, og denne aktivitet har som 
sin genstand det usystematiske. Vi-
denskabsmandens neurotiske sys-
tematisering peger dermed ud over 
sig selv, idet den betinges af  det, der 
ikke passer til dens skema. Vidensk-
absmandens løsning på eksistensens 

Kants gravsten

systemet. Der er visse underliggen-
de strukturelle principper, der ikke 
lader sig vride eller bøje, og disse 
forhindrer os i at befinde os i to 
forskellige modi på samme stadie. 
Dog forhindrer nødvendigheden 
ikke muligheden for bevægelse på 
tværs af  modiene, såfremt det ikke 
foregår på samme stadie: At gå fra 
en apollinsk indstilling i det første 
værensfornægtende stadie via en 
dionysisk indstilling i fortrydelsens 
stadie tilbage til en apollinsk indstill-
ing i Weltschmerzen indebærer ikke 
per se nogen indre selvmodsigelse.

§4: Første stadie: værensfornæg-
telse

I §2.3 blev livsleden bestemt som et 
brud med den hverdagslige væren, 
og dette brud er det første stadie 
på Weltschmerzens vej. Udviklin-
gen indledes med en oplevelse af  
ubehag, der ikke er fysisk, men væ-
rensmæssig. Ubehaget skyldes den 
hverdagslige værens restriktioner, 
som forsøges springes, idet selvet 
gennem destabilisering ønsker at 
frigøre eller realisere sig selv. Desta-
biliseringen forekommer som et 
brud med normer og konventioner: 
Selvet søger at træde ud af  sin fast-
lagte ”rolle” ved at negere den. Den 
weltschmerzliche skikkelse forsøger 
at negere sin egen væren for at faci-

litere ubehagets ophør. Denne væ-
rensfornægtelse kan have både apol-
linsk og dionysisk karakter.

Stk. 1: Videnskabsmanden

Den apollinske værensfornægtelse 
finder sin personificering i viden-
skabsmanden, der helliger sig sin 
videnskab og fornægter sin værens 
uordentlighed gennem en gennem-
rationalisering og skematisering af  
alle livets facetter – denne gennem-
rationalisering er foranlediget af  
ubehaget ved kaos; når det værende 
ikke passer med det videnskabe-
lige skema, forstyrres den apollin-
ske fornuft – og det usystematiske 
fornægtes, idet selvet søger at real-
isere sig som videnskabeligt. Den 
sande videnskabsmand tænker i sys-
temer i et forsøg på at begribe den 
absolutte harmoni, som antages at 
være grundlæggende for verden.

Ærkeeksemplet på den apollinske 
værensfornægtelse finder vi i Kant. 
Hvor den gængse biografiker finder 
en forunderlig diskrepans mellem 
det kantianske systems storslåethed 
og den kedsommelighed og det 
fuldstændige fravær af  spektakulære 
handlinger i, der karakteriserede 
Kants liv, ser vi i Weltschmerzdiale-
ktikken, at filosofiens storslåethed 
og biografiens kedsommelighed 
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forskubbelse af  syntesen mellem 
orden og uorden, der ses hos Jagger, 
matcher Kants pedantiske tilværelse 
i Königsberg; men på trods af  væ-
rensfornægtelsens udtalte beståen, 
lykkes det hverken Kant eller Jagger 
at slippe ud af  væren. Således kunne 
man forestille sig andre eksempler, 
der kunne tjene til at fremvise den 
livslede, det er at negere sin egen 
væren, såfremt man netop besinder 
sig på det, der siden begyndelsen 
af  halvfemserne er blevet kendt 
som 27 Club: En række kunstnere 
(hovedsagligt musikere), der alle er 
døde i en alder af  27 år – og en del 
af  dem som følge af  en dionysisk 
livsførelse. Apollinske modstykker 
til denne type livslidende kan findes 
hos Kafka med sin sultekunstner 
eller C.V. Jørgensen med sin enter-
tainer: ”Du er så godt som næsten stiv-
net i din endelige form / Intet rører sig i 
dig mere, stilstanden er næsten for enorm 
/ Og du er mere død end et fossil / Og 
det er hemmeligheden bag mit smil.” Her 
bliver ordensdriften gjort så gæl-
dende, at væren rent faktisk ophører 
i et selvudslettende one-man show. 
Det dionysiske-værensfornægtende 
findes da både hos de, der formåede 
at slutte sig til klub 27, men bestemt 
også Jagger, der vist efterhånden 
har overskredet betingelsen for 
medlemskab. I (I Can’t Get No) Sat-
isfaction lyder det fra Jagger, at:

When I’m ridin’ round the world
and I’m doin’ this and I’m signing that
and I’m tryin’ to make some girl
who tells me baby better come back later 
next week
‘cause you see I’m on losing streak.
I can’t get no, oh no no no

Det ses, at Kunstneren i sin evin-
delige søgen efter æstetisk nydelse 
bliver slået af  den dagligdags for-
ventning om orden og harmoni. 
Det er en søgen, der er dømt til for-
lis, såfremt den støder på objekter 
for dens begær, der ikke ligeledes er 
i en dionysisk-værensfornægtende 
tilstand. Ethvert andet objekt for 
dens begær vil bære tegn og hen-
visninger til dagligdagen, som den 
så desperat forsøger at flygte fra. 
Måske kan det siges, at de optimale 
forhold for en Kunstner i dionysisk-
værensfornægtende tilstand er no-
get a la Roskilde- eller Skanderborg 
Festival, hvor den sidstnævnte da 
også har promoveret sig selv med 
slogans som ”Anti-hverdag”.

Stk. 3: Overgang til næste trin i dialek-
tikken

På dette stadie er livsleden ude-
lukkende i-sig, hvilket vil sige, at 
hverken videnskabsmanden eller 
kunstneren er (selv)bevidst om sin 

ubehag er dermed en fornægtelse af  
livets grundlæggende uorden – en 
fornægtelse, som er dømt til at fejle. 
Også mestertænkeren Kant måtte 
erkende denne dialektiske proces, 
hvori videnskabsmandens sandhed 
viste sig uholdbar: I Kritikken af  
den rene fornuft udmøntede det 
sig i den transcendentale dialektik, 
hvori den apollinske fornuft lod 
sig lede mod det ubetingede: dét, 
der ikke lod sig tilpasse det viden-
skabelige skema. I det biografiske 
finder vi et parallelt symptom på 
Kants mislykkede apollinske forsøg 
på at negere sin egen væren, efter-
som det – paradoksalt nok og med 
en vis tragisk ironi – er netop denne 
væren, der med sit grundlæggende 
moment af  uorden, glimter frem på 
Den store Systematikers gravsten:

Jo oftere og jo mere intenst jeg tænker over 
det, er der to ting, som fylder mit sind med 
stadig ny og voksende beundring og ære-
frygt: Stjernehimlen over mig og moralloven 
i mig.
[Kritik der Praktischen Vernunft, Besluß 
II, 205]

Stk. 2: Kunstneren

Hvor Kants livsførelse var paradig-
matisk for første stadie i den apol-
linske modus, må vi for at skue den 
dionysiske livsledes første værens-

fornægtende stadie selvsagt for-
lade den kontrollerede tilværelse og 
træde ind i et univers, hvor værens-
fornægtelsen kommer til udtryk på 
en meget mere kaotisk måde. Hvor 
Videnskabsmanden forskubbede 
den hverdagslige syntese mellem 
orden og uorden i retning af  det 
ordentlige, forskubber den type 
livslede, vi har valgt at kalde Kun-
stneren syntesen i retning af  det 
uordentlige. Her findes en afsky for 
det strukturerede aspekt af  hverda-
gen: Den faste rutine og dét, der ses 
som konformitetens kvælende greb 
om enhver kreativ udfoldelse er 
fjenderne hos Kunstneren.

Hvor Kant er ærkeeksemplet på 
Videnskabsmanden, er det sværere 
umiddelbart at finde en inkarna-
tion af  denne livsledetype. Et oplagt 
eksempel på en dionysisk kunstner 
i værensfornægtelse ville være en 
musiker, der endte i døden som følge 
af  en udskejet livsførelse, men Kant 
formåede i sin værensfornægtelse 
ikke på fuldkommen vis at fornægte 
sin væren, så måske er Mick Jagger 
et bedre eksempel end Brian Jones, 
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Mor-
rison eller Amy Winehouse.

Jagger er en klar analog til Kant som 
eksempel på den værensfornæg-
tende livslidende type. Den totale 
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imod slutningen i Mozarts opera 
indser, at hun må tilgive Don Juans 
svig og overbevise ham om at gifte 
sig med hende:

L’ultima prova
dell’amor mio
Ancor vogl’io
fare con te.
Più non rammento
gl’inganni tuoi,
Pietadeido io sento.

Hun bliver ulykkeligt forelsket i Don 
Juan og må i kraft af  sin apollinske 
grundindstilling5  forsøge at skabe 
orden i sin tilværelse ved at overbev-
ise ham om deres skæbnebestemte 
sameksistens. Men Don Juan er af  
en anden karakter og kan ikke elske 
Elvira – eller rettere: Han kan ikke 
kun elske Donna Elvira: ”Vivan le 
femmine, / Viva il buon vino! / Sostegno 
e gloria / d’umanità!”. Kvinderne og 
vinen er menneskehedens (Juans) 
glæde, og ikke én kvinde kan han 
lade sig selv blive hos. Erobringerne 
må fortsætte og listen skal fodres 
med nye navne. Elviras værens-
fornægtelse skinner klart i Don Ju-
ans afvisning af  hende, og livsleden 
må være ubærlig.

Anger bliver en grundstemning 
hos Donna Elvira. Hendes ulykke-
lige kærlighed til Don Juan bærer 

præg af  en endeløs anger over 
hendes tilværelse: I den oplevede 
hun sin egen værensfornægtelse i 
indtrædelsen i nonneordenen, og 
derefter det forgæves forsøg på at 
stabilisere sin væren ved at tæmme 
sin forfører – alt sammen forgæves.

Stk. 2: Den Fortabte Søn

Kunstnerens livsførelse viser sig 
uholdbar, idet hans væren trænger 
sig på og fortrænger den diony-
siske fordunkling af  verden med 
ædruelighedens smertelige lys. 
Bevidstheden er sin dionysiske 
værensfornægtelse for-sig, idet 
den i værenssmerten bliver bevi-
dst om Tirsdagens forfejlede væ-
rensfornægtelse. Det kaos, der om 
Tirsdagen er i-sig, er om Onsdagen 
for-sig: Hvor Kunstneren har det 
dionysiske kaos i sig, er Den Fort-
abte Søn – som er personificeringen 
af  det dionysiskes for-sig-væren – 
bevidst om dette dionysiske kaos og 
ekstasen er blevet anger, idet bevid-
stheden som sin genstand har den 
forfejlede værensfornægtelse. Selvet 
realiserede ikke sig selv i den kunst-
neriske frihed, eftersom den diony-
siske frihed viste sig at være betinget 
af  den ordensmæssige væren, og 
selvet bliver dermed opmærksom på 
den dionysiske værensfornægtelse.

livslede. Det fortsatte ubehag in-
dtræder dog, når den eksterne ver-
den er genstridig: Enten i form af  
at den ikke lader sig systematisere af  
den apollinske fornuft, eller ved at 
den tilkæmpede uorden ophører, og 
at verden atter fremstilles i ædrue-
lighedens lys.

§5: Andet stadie: Den umiddel-
bare negation af  negationen af  
væren

For at livsleden kan bevæge sig fra 
sin i-sig-væren til en for-sig-væren, 
må den altså opleve verdens gen-
stridighed. Dette har vi allerede 
foregrebet i vores analyse af  Kun-
stneren, der oplever ulykke når ver-
den fordrer orden af  ham frem for 
den uorden, han forsøger at sætte 
i spil. Hvad sker der, når livsleden 
bevæger sig fra sin i-sig-væren til sin 
for-sig-væren? I det første stadie var 
værensfornægtelsen det afgørende 
udtryk for livsleden, mens det i det 
andet stadie bevæger sig til nega-
tionen af  negationen af  min væren. 
Fokusset bliver sat på fortrydelsen, 
angeren, frem for min negation 
af  min væren. Negationen af  min 
væren er nu genstand for det, der er 
grunden til min livslede: fortrydels-
en.

Stk. 1: Donna Elvira

Som ærkeeksempel på den apol-
linske umiddelbare negation af  ne-
gationen af  min væren angiver vi 
Donna Elvira, som hun er kendt fra 
Don Juan motivet. Her er hun først 
en nonne, der i sin initiation i klos-
terbevægelsen har negeret sin væren 
(jf. §4.1), men senere bliver forført 
af  Don Juan, forlader klosteret og 
således negerer sin værensnegation. 
I dobbelt forstand har Donna Elvira 
nu negeret sin væren: Først i kraft 
af  at vælge det asketiske nonneliv 
og dernæst ved at smide det hele 
væk til fordel for et liv med Don 
Juan. Det er denne tofoldige nega-
tion, der gør Donna Elvira til et så 
glimrende eksempel på apollinsk 
livslede ved den umiddelbare nega-
tion af  negationen af  væren, derfor 
hun kan være ”den ulykkeligste”.

Med den umiddelbare negation af  
negationen af  væren affirmerer 
Elvira sin jordiske væren, og bliver 
således livslede for-sig og væren i-
sig. Hun opnår et fast holdepunkt i 
det fuldkomment dionysiske væsen, 
der står i modsætning til hende selv 
– i Don Juan. Hendes fortsatte ek-
sistensberettigelse må ligge i at finde 
en mening i den dobbelte negation, 
hun har begået, i hendes affirmation 
af  væren. Det er derfor, hun hen 
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fornægtelsen, han negerer nega-
tionen af  væren eller – hvilket er 
det samme – han angrer. I fulde-
mandssygen angrer man Tirsdagens 
løssluppenhed. Som i Lukas 15.11-
32 helliger sønnen sig først det dio-
nysiske kaos, hvor han fornægter 
sin hverdagslige og familiemæssige 
væren med det ekstatiske, idet han 
ødsler sin formue bort på et uds-
vævende liv. Men fuldemandssygen 
trænger sig på, og afslører endnu en-
gang selvets ubehag ved sin væren: 
Sønnen bliver svinehyrde og sulter 
– og han bliver bevidst om sin egen 
ødselhed. Han negerer sin negation 
af  sin væren i angeren og vender 
tilbage til faderen, som byder ham 
velkommen med åbne arme. Fade-
rens uforbeholdne glæde over søn-
nens hjemkomst afslører sønnens 
væsen: I-sig er han atter hverdagslig 
væren, hvorfor han uden videre fal-
der tilbage i det familiære. For-sig er 
han dog anger – negationen af  ne-
gationen af  sin væren.

Den Fortabte Søn er i-sig tilbagev-
enden til væren – han er hjemfal-
den – og for-sig er han anger. Mere 
end noget andet ønsker sønnen, at 
han kunne vende tilbage til før sin 
værensfornægtelse – men forso-
ningen er umulig, og det viser sig, 
at angeren er genkomsten af  væ-
rensubehaget, idet selvet ønsker at 

determinere sig selv, som det var 
før værensfornægtelsen, men den 
hverdagslige væren hæmmer denne 
selvdetermination, for i hverdags-
ligheden er Den Fortabte Søn netop 
Den Fortabte Søn – det vil sige den 
søn, der fornægtede sin væren! Lige-
som den anden søn ønsker at være 
Den Fortabte Søn, for hvem der 
festes, ønsker Den Fortabte Søn at 
være den anden søn. Endnu engang 
oplever selvet ubehaget ved at være 
noget i-sig – den er i den hverdag-
slige væren fortabt – som det ikke 
er for-sig – selvet ønsker at vende 
tilbage til før det blev fortabt.

Hos Den Fortabte Søn finder vi 
således en diskrepans mellem selvet 
og dets væren – men denne gang 
er forholdet byttet om, så bevid-
stheden nu er bevidst om sin ul-
ykkelighed.

Stk. 3: Overgang til næste trin i dialek-
tikken

I §§4-5 har vi nu set livsleden ud-
folde sig i-sig og for-sig. Den har 
først vist sig i-sig ved den første og 
mest basale fornægtelse af  væren 
hos Akademikeren og Kunstneren. 
Senere viste den sig for-sig hos de 
to typer: Donna Elvira og Den 
fortabte søn, der hver især neg-
erede deres oprindelige negation af  

Hvor Kunstneren som sin genstand 
havde sin væren, som han forsøgte 
at negere gennem det dionysiske 
kaos, har Den Fortabte Søn som sin 
genstand Kunstnerens negation af  
væren: I fuldemandssygen (denne 
være sig fysisk eller moralsk) bliver 

man bevidst om, at Kunstnerens 
værensfornægtelse ikke lader sig 
fuldende, og dermed bliver Kun-
stneren til Den Fortabte Søn på 
samme måde, som ekstasen bliver 
fuldemandssygen. Den Fortabte 
Søn fornægter derefter værens-

The Return Of  The Prodigal Son’, Pompeo Batoni, 1773
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sin ordentlighed: I Gud finder Jesus 
en harmoni, hvorudfra han forstår 
og systematiserer verden. Om nogen 
helliger Jesus sig det apollinske pro-
jekts harmoni – og dermed negerer 
han sin jordiske væren som en syn-
tese mellem orden og uorden. Men 
på korset fornægter Jesus denne 
oprindelige værensnegation: ”Min 
Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt 
mig?” (”Elí, Elí! lemá sabaktáni?” – 

Matt 27,46; Mark 15,34) 
Jesus opgiver den orden, 
som han har helliget sit 
liv: Han fornægter sin 
værensfornægtelse eller 
han negerer sin nega-
tionen af  sin væren.

Men dette leder ham 
ikke som Donna Elvira 
til at affirmere sin jord-
iske væren. Donna El-
vira ville (såfremt det var 
hende, der befandt sig på 
korset) have bedt for sit 
liv (og dermed vist sig 
som væren i-sig), men 
dette gør Jesus ikke; og 
dermed er det tydeligt, 
at Jesus – på trods af  sin 
fortvivlelse – ikke ønsker 
det jordiske liv. Jesus øn-
sker ikke at stige ned fra 
korset, og dermed af-
firmere sin væren (som 

Donna Elvira). Jesu fortvivlelse på 
korset udtrykker en ophævet ne-
gation af  hans negation af  hans 
væren: Inderligt fornægter han sin 
værensfornægtelse (”Min Gud! Min 
Gud! Hvorfor har du forladt mig?”), 
og samtidig affirmerer han ikke sin 
væren. Han fornægter både sin væ-
rensfornægtelse og sin væren, eller 
han – hvilket er det samme – neg-
erer sin negation af  sin væren, og 

‘Cristo de San Juan de la Cruz’, Salvador Dalí, 1951

væren. I livsleden-for-sig fører den 
dobbelte negation til en affirmation 
af  væren. Dialektikkens fremgang 
imod livsleden i-og-for-sig eller den 
reelle Weltschmerz skal dog vise os, 
at denne lighed mellem negation-
ens negation og affirmationen kun 
kan gælde for den umiddelbare ne-
gationens negation, der er på spil i 
livsleden-i-sig og livsleden-for-sig, 
men ikke i den reelle Weltschmerz.

§6: Tredje stadie: Livslede i-
og-for-sig eller: den reelle 
Weltschmerz

Når vi i det forrige har arbejdet 
med negationer, har vi gjort det på 
et umiddelbart plan, der har regnet 
en dobbeltnegation for en affirma-
tion. Denne anskuelse af  negation-
ens væsen har sin berettigelse, for 
så vidt man arbejder inden for den 
bivalente logiske tradition. I dialek-
tikken har vi dog nået et punkt, hvor 
en sådan opfattelse ikke længere er 
holdbar, og derfor må revideres – 
vi må fra nu af  operere med den 
ophævede negation.

Den ophævede negation af  nega-
tionen af  væren står over for og i 
kontrast til den umiddelbare nega-
tion af  negationen af  væren i og 
med, at den ikke i negationens ne-
gation afskriver den oprindelige ne-

gation, men bibeholder dén såvel 
som dens negation. Weltschmerzen 
ligger i dette tilsyneladende absurde 
forhold, at vi må acceptere vores ne-
gation af  væren såvel som vores ne-
gation af  vores negation af  væren.

Stk. 1: Den weltschmerzliche munk (Jesus 
på Korset)

I §5.1 så vi, hvordan Donna El-
vira, der lig videnskabsmanden 
havde forsøgt negere sin væren 
med en apollinsk orden, senere neg-
erede denne værensnegation. Men 
hvor Donna Elvira i denne nega-
tion af  negationen affirmerede sin 
væren, og dermed blev livslede for-
sig og væren i-sig, finder vi Den 
weltschmerzliche Munks skikkelse 
livsleden i-og-for-sig, eller vi find-
er Weltschmerzen. Hvad der hos 
Donna Elvira var en umiddelbar 
negation af  negationen af  væren, 
er hos Den weltschmerzliche Munk 
en ophævet negation af  negation 
af  væren: Det weltschmerzliche 
er både en negation af  negationen 
af  væren og en negation af  væren 
– det weltschmerzliche er smerte i 
eksistensen.
 
Arketypen på Den weltschmerzli-
che Munk finder vi i Jesus på korset. 
Lig videnskabsmanden og munken 
fornægter Jesus sin væren i kraft af  
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opleve smerten på ny. Aften efter 
aften kom fuglen efter mad hos 
Prometheus, og smerten kunne be-
gynde forfra igen. Hvilken gud var 
der til at tørre den ængsteliges tårer?

Prometheus negerede ikke blot sin 
egen væren men væren i det hele 
taget ved sit oprør imod guderne. 
Kan han stå testen og negere sin 
negation, samtidig med at han bev-
arer sin oprindelige negation – da er 
han en weltschmerzlich æstetiker. 
Stakkels Prometheus eneste trøst er 
hans mennesker, som han former 
efter sig selv: som lider og græder, 
men også ler og forlyster sig. Pro-
metheus’ skabertrang er en negation 
af  hans værensfornægtelse, men 
aldrig et øjeblik tænker han sit oprør 
ugjort. Han bærer hver dag sin straf  
for den oprindelige værensfornæg-
telse, for hans oprør imod den gud-
dommelige ordens tyranni, og hver 
dag lever han negationen af  hans 
fornægtelse ved på guddommelig 
vis at skabe menneskene i sit billede; 
at de kan lide og græde, le og for-
lyste sig – og trodse som han.

Stk. 3: Konklusion på Weltschmerzdiale-
ktikken

Weltschmerzdialektikken har nu – 
med Jesus og Prometheus – nået 
sin fulde udfoldelse. Weltschmer-

zen er blevet afklaret som et begreb, 
der adskiller sig fra den livslede, 
der kendes i sammenhæng med 
fuldemandssyge, distræte profes-
sorer, ulykkeligt forelskede og søn-
ner, der har gjort deres fædre uret. 
Weltschmerzens dialektik har givet 
os en Weltschmerz i-og-for-sig, der 
trodser den fastfrosne bivalens, tra-
ditionel logik har arbejdet med, og 
vi har i stedet afdækket momenter i 
den dialektiske Weltschmerz’ logik. 
Weltschmerzen står nu frem med al 
sin patetiske frygt og megen bæven 
– det er den gysende tilstand, Je-
sus har følt på korset og som Pro-
metheus oplever hver gang hans 
lever ædes og atter gror ud, og hver 
gang han former et nyt menneske 
fyldt med indignation og oprørsk-
raft. Weltschmerzen er den absurde 
logik, at du fornægter din væren og 
fornægter din fornægtelse af  den på 
samme tid; det er den tunge byrde 
at leve med begge disse brud på den 
hverdagslige tryghed og at leve med 
at vide, at intet kan redde dig ud af  
den.

Noter:
1 Vi går her ud fra, at læseren er 
bekendt med forskellen på tirsdag/
Tirsdag og onsdag/Onsdag.

2 Nej. Ikke i lacaniansk forstand.

han negerer sin væren. Dermed er 
Weltschmerzen realiseret, den er 
både i-og-for-sig.

Salvador Dalís fremstilling af  Je-
sus på korset (Cristo de San Juan 
de la Cruz) vidner om denne 
Weltschmerz: Jesus er i korsets 
Weltschmerz placeret i en smertelig 
intethed, der fjerner ham fra ver-
den: Genstridigheden dækker både 
den verden, som han er fjernet fra, 
og ham selv, som han hænger slap 
og ubevægelig på korset – Jesu 
selvforhold er genstridigt. Dette 
er tydeligt i Dalís særlige afbildn-
ing: Vi ser ned på Jesus som noget 
ubehjælpeligt, smerteligt, fjernt og 
modløst, akkurat som Jesus ser ned 
på sig selv jf. det modløst sænkede 
blik og den afkræftede krop. I Je-
sus på korset finder vi således den 
realiserede Weltschmerz som den 
totale modløshed: Jesus fornægter 
den apollinske fornuft, som han 
har helliget sit liv til, men samtidig 
fornægter han sin jordiske væren: 
Han fornægter den verden, som 
han finder smertelig og genstridig, 
og samtidig fornægter han sin egen 
væren: Han er ikke interesseret i et 
jordisk liv. Jesus er således i det af-
grundsdybe, i den totale mod- og 
hjælpeløshed; Jesu korsfæstelse er 
det symbolske udtryk for hans in-
dem-Weltschmerz-sein.

Stk. 2: Den weltschmerzliche æstetiker 
(Prometheus)

Det dionysiske modstykke til Je-
sus på korset finder vi hos titanen 
Prometheus. Prometheus begår 
den totale værensfornægtelse i sit 
oprør imod guderne (”Ich kenne 
nicht Ärmeres / Unter der Sonn als 
euch, Götter!”). Kampen på liv og 
død udspilles i Goethes digt mel-
lem Prometheus og Zeus, og i den 
lykkes det for Prometheus at under-
kende Zeus’ magt over ham, og han 
skænker ham ingen anerkendelse:

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast de die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Aber dann haben wir andere Meth-
oden, herr Prometheus. Guderne 
straffede Prometheus, som kun 
græske guder kan straffe – en straf  
i Tartaroske dimensioner, der skulle 
plage oprøreren til evig tid: Pro-
metheus blev bundet til en klippe, 
og en fugl kom og åd hans lever: 
Men Prometheus var forbandet af  
guderne til igen og igen at hele og 
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3 Se Clemens 2012: Fragment fra 
natten mellem d. 19.-20. januar.

4 Til deres to kunstguddomme, Apollon og 
Dionysos, knytter sig vor erkendelse af, at 
der i den græske verden består en uhyre 
modsætning både hvad angår oprindelse og 
mål mellem den bildende kunstners kunst, 
den apollinske, og musikkens ikke-
billedlige kunst, Dionysos’ kunst.

5 Bemærk, at Donna Elvira igennem 
operaen skifter imellem de to modi, 
apollinsk og dionysisk. Hun er i be-
gyndelsen opfyldt af  et rasende had 
og hævntørst af  dionysisk karakter, 
rettet imod en konsekvent negeren 
af  væren i det hele taget. Senere 
(efter hendes rus) stræber hun efter 
en apollinsk orden, og dette, mener 
vi, er udtryk for hendes grundind-
stilling.

Et lystigt digt om filosofiens lys
dedikeret til Maria

hvis ordet ikke overens med begrebet stemmer
og sproget den Store Anden i sig gemmer
opstår en diskrepans mellem signifié og signifiant
da er det vigtigt at huske sin Lacan

kritikken viser, at filosofien er transcendental
vores viden (a posteriori) er ikke andet end fænomenal
syntetisk a priori findes gennem streng analytik
men fornuften ender uundgåeligt i syg dialektik

fornuften går fra selvbevidsthed og ender som Geist
det absolutte begribes når Verdensånden til Jena er rejst
i tusmørkets grå toner flyver Minervas ugle
det sagde i hvert fald Hegel, den skøre kugle

i-verden-væren er et karaktertræk ved tilstedeværen
brugstøjsanalysen viser denne smukke om-sig-kæren
der findes en differens hvis væsen er ontologisk
den afdækkes kun når metoden er fænomenologisk

massepropaganda og udnyttelse ender i kulturindustri
og gør den borgelige liberalisme til fascismens misantropi
logikkens tomme formalisme udtrykker herredømme
giver den fascistiske sproganalyse sine våde drømme

hvorfor kont. er bedre end anal., medmindre man er pervers
burde være klart, når man har hørt disse vers
har du nogensinde mødt en sproganalytisk digter?
kontinental filosofien imod din værensmangel sigter

Bagsidens bagside
af  Nicolai, Andreas og lidt Rasmus
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