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Forord

Dette lille skrift er hovedsageligt tiltænkt filosofiinteresserede. Andre vil også kunne finde filosofisk
orientering i oversigterne, men især filosofiaficionadosøjne vil finde etymologisk, filosofisk og
idéhistorisk inspiration hér.
Samlingen er udsprunget af en såkaldt >Lille Filosofisk Overlevelseshåndbog - parlør, enhver bør
la’ sig rådfør’ v./Ulrik Huusom<, jeg udfærdigede sommeren 2004, med henblik på oversigter til min
filosofiundervisning.

Må øjnene være med dig!

Ulrik Huusom, maj 2016

Problemet omkring en begrebsmæssig definition af filosofien


Det må hér nævnes at der ikke gives nogen éntydig alment accepteret definition af begrebet
filosofi, og at dens beskæftigelse strengt taget opererer på tværs af, bag, foran, over, under,
parallelt med eller i de menneskelige erfaringer og erkendelser; man kan både tale om filosofi
som en livs- eller verdensanskuelse, en lære, eller som en aktivitet, en livsmåde, en nysgerrighed
eller en undren. I dag kan fagfilosoffer dog enes så vidt at man er enige om at filosofi har karakter
af en kritisk, tvivlende, undrende metode eller videnskab, vismandsskab, der forsøger at afdække
grundbetingelserne for menneskets handlen, viden og vurdering, både i sin helhed samt
systematisk, hertil kommer også den idémæssige sammenhæng og udvikling. Taget i denne brede
betydning er filosofi både beskrivende, begrundende, forklarende, forstående, normativ og
skabende.



Kort sagt kan man sige at ligeså snart det fysiske genstandsfelt overskrides – og betænkes,
teoretiseres eller vurderes – træder filosofien i kraft. Det skal hér pointeres at be-tænkning er
væsensforskellig fra be-regning, i den forstand at be-regning kan betænkes, medens be-tænkning
derimod ikke kan beregnes – betænkning kommer før beregning.



Siden Aristoteles har man inddelt denne beskæftigelse i teoretisk filosofi (erkendelsesteori,
metafysik, ontologi, naturfilosofi, filosofisk antropologi, logik, semantik, videnskabsteori og
teknikfilosofi m.fl.), og praktisk filosofi (etik, kultur-, livs-, politisk, pædagogisk, religions- og
retsfilosofi, værditeori og æstetik m.fl.).



Begrebet filosofi er afledt af det oprindelig græske philosophia: kærlighed til viden, visdom eller:
ven af erkendelse, indsigt; afledt af philia, philos: kærlighed, ven og: sophia: formåen (faglig
dygtighed), sagkundskab, indsigt, visdom; det kan dog ikke udelukkes at oldtidens
visdomsgudinder har lagt navn til den oprindelige sammensætning i ordet philosophia.
(Indbegrebet af den gnostiske Sophia (et kvindeligt visdomsvæsen) kendes også længere tilbage i
græsk-hebraisk o.a. tænkning; gudinden Shekinah, heb. fundere). I ældre græske tekster kender
vi dog kun til betegnelsen sophos: visdom og habilitet (hos Homer og Hesiod hhv. 900 og 600
f.v.t.), samt verbet philosophein [noein, tænke]: at begære åndelig kultur (hos Herodot). Først hos
førsokratikeren, Heraklit (500 f.v.t.), hedder det ”ivren efter og kærlighed til klogskab”.
Visdommen åbenbares igennem ordene i hovedet (logos), også fortolket som ild; de fleste
mennesker er som søvngængere, de hører det ikke, vågen er derimod filosoffen som har det viise
kært, han lægger øre til den “fornuftige ild”. Hos Pythagoras (500 f.v.t.) bliver det til at
filosofferne er viise, sophistes [viis]. Først på Sokrates’ tid, 5 årh. f.v.t., får filosofien betydning
af den systematiske undersøgelse af enhver form for (teoretisk) erkendelse; al kendt videnskab
rådede under filosofien og filosoffernes gebet, siden udskiller videnskaberne sig som
selvstændige videnskaber, men deres grundlæggende filosofiske udgangspunkt består dog i kraft
af de uløste grundspørgsmål.
Hos Platon angiver sofia (sophia) en forbindelse med tingenes forudsatte bevægelse, esythe,
fare frem, sus, kvik, hvor sofia angiver berøring (epafe) af denne bevægelse. (Kratylos, 411 C). I
tråd med at epistasthai (forstå; verbum til episteme, viden, erkendelse), kommer af synienai (gå
sammen med), her betegner at bevidstheden går ad samme vej som tingene. Følgelig kan sofia nu
udlægges som tankebevægelse – bevægelse i tanken. Endelig følger at sofia, af sofe (viis, kyndig),

Copyright © Ulrik Huusom

FOR

8|

FILOSOFISKE ØJNE

således bliver til:
visdom = tænkekyndighed


Kant opstiller tre krav til filosoffer: tænk selv, forstå andres tankegang, og endelig tænk
konsekvent. Jaspers indkredser det i ”Hvad er filosofi?” til tre filosofiske aktiviteter: praktisk hver
dag i indre handlen; sagligt i erfaring af fakta ved studium af videnskaberne, kategorierne,
metoderne og systematikken; og historisk ved tilegnelse af den filosofiske overlevering. På trods
af filosofiffagets eller tænkningens dominerende og konkrete indflydelse pga. sit almene nærvær,
MEN dog netop grænseløse karakter, vil det til enhver tid være nemmere at indkredse hvad
filosofi eller (be)tænkning, i hvert fald ikke ér. Hvad filosofien spørger til har jeg derimod listet
nedenfor:
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