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”Der er fyrre slags vanvid, men kun én slags fornuft”.
Afrikansk ordsprog på swahili

En tænker, bør være en seriøs person, der af bare høflighed, fremstår som det modsatte.
Let omskrivning af Jean Cocteau

Vær hvad du er, lad andre være, hvad de er; ønsk ikke at være, hvad du ikke er; ønsk at blive, hvad
du er i stand til at blive.
Middelaldersentens

Velkomst

”Gennem hele mit liv, har jeg fundet at et menneskes karakter ikke kan erkendes bedre,
end af en spøg, han tager ilde op.”
(G. C. Lichtenberg)

Velkommen til Filosofiks, spillet hvor din tænkning skærpes og udvikles, ligesom også din filosofiske,
idé- og videnskabshistoriske viden udbygges betragteligt. Spillet udmærker sig ved i sin intention
ikke at blive kedeligt og trivielt, dvs. spørgsmålene, kommentarerne og svarene, vil man kunne
komme tilbage til gang på gang, og ofte vil de kunne foranledige nye spørgsmål og erkendelser til
den enkelte. Til at starte med vil spillet måske være vanskeligt for nogen, men, det skal man ikke
lade sig slå ud af, der er trods alt altid muligheden for at gætte rigtigt på spørgsmålene, og strengt
taget kan der være flere svarmuligheder at vælge imellem i nogle få enkelttilfælde; det kan ikke
være anderledes udi filosofiens grundbetingelser. Kan det motivere til yderligere refleksion, så bare
desto bedre. Der er dog kun angivet entydige svarmuligheder i spillet.
Det må anbefales at afsætte lidt tid i starten til at komme ind i spillet, indtil det med tiden vil køre
af sig selv. Trivielt vil det dog ikke blive, idet spillets kerne og emner angår alle.
Ideen og forarbejderne til spillet startede i forbindelse med undervisningen af mine første filosofihold i gymnasieskolen i 2004/2005. Når der skulle arbejdes selvstændigt, udviklede dele af disse
hold sig altid til at blive ”tudehold”, det var dem, der primært foretrak at læne sig tilbage og lytte til
filosofiske og idéhistoriske røverhistorier, som de kunne digte videre på. Først med kontante
mentalspark til hoved og røv, kom de selv op i filosofiske omdrejninger. Intentionen med Filosofiks
er den samme: at kickstarte hovedet igennem frisk tænkning og kontant afregning – i spillet har den
fået en tand mere: for at komme op i højeste gear, må alle niveauer inddrages. Kun igennem kærlig
tugtning, vi filosofisk formet få, den almene dej-i-hovedet-bugtning.

God fornøjelse
Ulrik Huusom, København, den 6. september 2010

