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Ofte forklarer vi forskelle mellem mennesker med begrebet kultur. Men det forklarer ikke, hvorfor mennesker
forstår sig selv som nogen, der adskiller sig fra nogen
andre. Det gør derimod den model for spørgsmålets
struktur, der introduceres i denne bog.
Spørgsmål – mellem identitet og differens er på mange
måder en mærkværdig bog. Den er videnskabelig, men
bevæger sig på kanten af traditionelle videnskabelige
metoder. Den er filosofisk, men bygger sine argumenter
på observationsstudier af skoleklasser, hvor kinesiske,
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”

Der er en opgave forbundet med
at være menneske, som vi ikke
selv bestemmer, hvorfra og hvordan vi forstår, men som det ikke
desto mindre er op til os at tage
stilling til og ansvar for. Det lyder
måske religiøst, men det er, fordi
mange af os ikke er vant til at
betragte det, vi tager stilling til og
ansvar for, i lyset af det, der gør,
at det er netop dét – og ikke noget
andet – vi orienterer os mod.

”

russiske, spanske og danske børn undervises på deres
modersmål. Det er en krævende bog, der forudsætter,
at læseren tænker selv. Men det er også en gavmild
bog, der trækker på forfatterens egne erfaringer i udtværs af forskellige tanke- og handlemønstre.
Pia Lauritzen er drevet af en dyb fascination af spørgsmål. I denne bog kombinerer hun tysk fænomenologi
med sociolingvistiske studier af, hvorfor og hvordan
spørgsmål virker mellem mennesker.
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Resumé
Der er ikke mange fænomener, der har unddraget sig filo
sofisk undersøgelse, siden Platon for cirka 2500 år siden
grundlagde vestlig tænkning på Sokrates’ mange og insisterende spørgsmål. Paradoksalt nok er spørgsmål ét af dem.
Således findes der den dag i dag ingen hovedværker, der behandler spørgsmål som et fænomen, der har sit eget væsen
og indflydelse på andre fænomener. Der er skrevet artikler
og bøger, der sporadisk behandler spørgsmål i relation til
bl.a. erkendelsesteoretiske og sprogvidenskabelige problemer, men værker, der systematisk behandler spørgsmål for
spørgsmålets egen skyld, har endnu ikke set dagens lys. Det
råder Spørgsmål – mellem identitet og differens bod på. Under
inddragelse af bl.a. Heidegger, Gadamer, Derrida og Waldenfels foretages en fænomenologisk-hermeneutisk analyse
af spørgsmålets struktur og dennes betydning for den menneskelige erfaring af at være nogen, der adskiller sig fra
nogen andre. Det bærende argument i analysen er, at spørgsmål ikke bare er noget, vi stiller. Det er også det, der stiller os
i en bestemt forståelse af, og i et bestemt forhold til, os selv
og vores omgivelser.
Analysen tager sit udgangspunkt i en forståelse af det at
stille spørgsmål som det at stille sig på en bestemt måde
i forhold til det, man spørger efter. Man tager stilling. På engelsk hedder at stille et spørgsmål to pose a question, og lige-
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8  
spørgsmål – mellem identitet og differens
som ’stilling’ er verbalsubstantiv til verbet ’stille’, så gemmer
det engelske to take a position på en verbalsubstantivering af
pose. Det er altså i og med de spørgsmål, vi stiller – og ikke
stiller – at vi positionerer os i forhold til vores omgivelser.
Men selvom det kan lyde, som om denne stillingtagen er
noget, vi selv er herre over, så er det ikke helt så enkelt som
så: Vi bestemmer nemlig ikke selv, at det er sådan, at de
spørgsmål, vi stiller og ikke stiller placerer os i et bestemt
forhold til os selv og vores omgivelser. Det er derfor ikke op
til os at afgøre, hvad vi spørger efter og dermed stiller os i et
forhold til. Det formulerer Gadamer på en lidt anden måde,
når han i Wahrheit und Methode konstaterer: ”Den, der forstår, vælger ikke sin synsvinkel vilkårligt, men finder tværtimod sin position givet på forhånd.”1

I denne bog viser jeg, at forholdet mellem det, vi ikke selv
bestemmer (det, Heidegger kalder den passive Stellung des
Menschen), og det, det er op til os at tage stilling til og ansvar
for (den aktive Stellung des Menschen), hverken er et spørgsmål om kultur eller religion, men derimod et spørgsmål om
spørgsmålets struktur. Det er en af bogens pointer, at kulturbegrebet ikke er tilstrækkeligt til at forstå og forklare den
menneskelige erfaring af at være nogen, der adskiller sig fra
nogen andre, og det spørgsmål, der søges besvaret, er derfor
ikke: Hvad er kultur? Men derimod: Hvordan skal den struktur, der sætter identitet og differens forstås? (Det er det,
bogens første del handler om).
1. Jf. Gadamer, Sandhed og metode, side 313.
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resumé   9

I bogens anden del introduceres en model for spørgs
målets struktur, der består af tre momenter, der placeres forskelligt, afhængigt af hvordan spørgsmålet stilles. Dermed
fører analysen af spørgsmålets struktur over i en analyse af
spørgsmålets teknologi, forstået som den måde, struktur
momenterne stiller sig på, jævnfør det enslydende i Fragestellung (spørgsmåls-stillen) og Heideggers begreb for teknikkens væsen, Ge-stell.
I bogens tredje del bruges sociolingvistiske studier af de
spørgsmål, der stilles i skoleklasser, hvor kinesiske, russiske,
spanske og danske børn undervises på deres respektive
modersmål, til at vise, at strukturmomenterne ikke blot stiller sig forskelligt i forskellige sprogsamfund; de har også
en sammenhæng til grammatikken i det sprog, et spørgsmål
stilles på.
Dermed viser analysen af spørgsmålet for spørgsmålets
egen skyld sig at kunne forklare, hvorfor forskellige sprog
samfund har forskellige måder at forstå og bruge spørgsmål
på. Og med konkretiseringen af spørgsmålets teknologi
som de forskellige måder, spørgsmålets strukturmomenter
stilles i forhold til hinanden på, banes vejen også for en
forståelse af, hvorfor forskellige mennesker har forskellige
måder at tænke, være og udvikle sig på. Denne forståelse
udfoldes i efterordet, der perspektiverer bogens filosofisksociolingvistiske analyse i forhold til vesterlandsk-europæisk
tradition og verdenssamfundet, som vi kender det i dag.
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