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FORORD 
 
”Det banale er ofte det mest originale.” 

 
Er sandheden et modefænomen, eller har den altid været på mode? Det spørgsmål vil 
bogen her tilstræbe at besvare. For mig som forfatter viste det sig hurtigt at være et 
større projekt, for entydige svar findes i flertydige udgaver og enkle løsninger i 
indviklede sammenhænge. At læse bogen her bliver derfor en lang og oplevelsesrig rejse 
igennem et univers, hvor man i søgen efter det ukendte træffer kendte filosoffer, der på 
den ene side bygger videre på hinandens teorier og på den anden side distancerer sig fra 
samme. Bogen spænder bredt over tid og sted og gør ophold i det nære samfund med 
hyppige udblik til de fjernere egne.  
Den behandler temaer, der lægger op til flere spørgsmål end svar. For at være 
tankevækkende og skabe forundring er filosofiens væsen. Vi møder altså de vise mænd 
uden at finde de vises sten – til gengæld får vi et nært og varmt forhold til visdommen.  
Det tematiske fokus, der er af historisk karakter, suppleres af et samfundsmæssigt blik 
for, hvad filosofien har betydet gennem tiden og betyder i tiden. Et delformål med bogen 
er at vise, hvordan tanker, teorier og temaer fra antikken har liv helt ind i vores liv. 
Bogen begrunder ikke bare nytten af den gamle visdom, men viser også, at det nytter at 
filosofere. Den gør op med, at filosofi kun skulle være for ældre gråhårede mænd – 
skønt man nok kan blive lidt grå i toppen, når de grå celler for alvor sættes i sving med 
filosofisk virksomhed.  
Formmæssigt er bogen mere essayistisk end analytisk i sin behandling af filosofiens 
væsen og grundbegreber. Det vil sige, at den præsenterer forsøg, afprøvninger og 
tankeeksperimenter i en pendlen mellem filosofi, teologi og personlige refleksioner. 



Resultatet er en blanding af information, refleksion, provokation og også en lille humør-
portion. Essayets fordel er, at den kan gøre tungt stof let uden at blive overfladisk.  Den 
visdom, netop dette essay åbenbarer for os, gør os en hel del klogere på livet, eftersom 
det filosofiske spekulatorium åbner for de umulige muligheders kunst, så – utopier, 
gyldne middelveje og idealer finder vej ind i vores hverdag.  
Derfor henvender bogen sig til alle, der ønsker at få belyst de store spørgsmål, som til 
daglig opstår i de små situationer. Til læsere, der finder visdom af eksistentiel karakter 
som nyttig for det selv, man aldrig kan overlade til andre end sig selv, eftersom enhver 
er ansvarshavende redaktør i sit eget liv. Til skattejægere, der jagter den skat, som er 
sandheden i deres liv, og dermed gør livet sandt at leve. Det er ikke muligt at vejlede 
andre i den kunst, det er at leve livet, men man kan vække til eftertanke, lægge op til 
forundring og skabe grobund for refleksion, så man ikke forgæves søger efter meningen 
med livet, men opdager at livet er selve meningen.  
Det er dette værks intention at være katalysator for en sådan tankevirksomhed, og det 
bedste udgangspunkt er det tankegods, der i flere årtusind netop har sat eksistensen på 
dagsordenen. Det kan være tungt gods, der ikke uden videre lader sig transportere ind i 
vores tænkning, men jeg håber med min formidling at gøre de tunge tanker mere 
transportable og appetitvækkende. Det er ligeledes mit håb som forfatter, at bogens 
læsere vil opleve blot lidt af den begejstring og glæde, som jeg har haft ved at skrive 
den. Naturligvis skal man passe på med at blive alt for indbildsk, for det filosofiske 
tankegods har været genstand for analyser og fortolkninger i mere end 2.000 år, så hvad 
skulle denne bog mon så kunne bidrage med af nytænkning? Det vil jeg lade være op til 
læserne at svare på, men blot håbe på, at jeg i min behandling af filosofien har truffet det 
rigtige valg, som den franske filosof Jean-Paul Satre pointerer, netop er forfatterens 
valg: “Man er ikke forfatter, fordi man har valgt at ville sige bestemte ting, men fordi 

man har valgt at sige dem på en bestemt måde” (Holmgård, 95).  



God fornøjelse med læsningen! 
Lise Søelund, august 2007. 
 
Tilegnet Anders, Rasmus og Lasse 



INDLEDNING 
 
”At blive opslugt af sin egen øjeblikkelighed er at gå glip af øjeblikket” 

 
Bogen her er både en traditionel filosofihistorie og en utraditionel tematisk gennemgang 
af aktuelle problemstillinger i form af samfundsperspektiveringer. Den historiske tilgang 
er en absolut forudsætning for at opnå kendskab til de filosofiske tankemodellers 
udvikling og fortolkning, mens den praktiske anvendelse af filosofien bedst forklares, 
når der zoomes ind på et emne ad gangen med koblinger til nutidens samfund. 
Koblingen mellem filosofien og dens anvendelse er en af de ting, der adskiller bogen fra 
andre filosofihistorier, og det der gør den til en god følgesvend i mødet med livet. Hvert 
kapitel indeholder en kort historisk redegørelse om en bestemt filosofs liv og tid, en 
grundig gennemgang af de teorier og den filosofi, som den pågældende filosof har 
fostret, og endelig sættes dette tankegods ind i en moderne kontekst – bogstaverne fra 
tænkningens bibliotek bliver levende i vores eksistens. Hvert tema gennemgås teoretisk 
og pragmatisk, abstrakt og konkret. Man kan læse bogen fra ende til anden, men også 
vælge at plukke, hvis man eksempelvis vil bruge nogle kapitler eller temaer til 
undervisningsbrug og studiekredse. 
 
Et essay er aldrig kendetegnet ved en stram disponering eller en mængde faktuelle 
oplysninger; det ville hæmme den gode læsning og drukne de interessante pointer. Et 
udvalg af filosofihistorien implicerer imidlertid altid et fravalg, og at nogen er inden for 
forudsætter, at andre er uden for. Alt stof må finde sin afgrænsning, men det er ikke 
ensbetydende med en begrænsning. Når René Descartes, Thomas Hobbes og Immanuel 
Kant er udeladt, betyder det ikke, at deres tankespor ikke optræder i bogen, men 
tværtimod at de har efterladt så dybe aftryk i filosofihistorien, at de næppe kan føle sig 



ladt i stikken. Denne bog følger til gengæld i sporene på f.eks. Niccolò Machiavelli, 
Thomas More og Giambattista Vico, der ikke har deres selvfølgelige pladser i enhver 
filosofisk gennemgang, skønt de fra hver deres udgangspunkt sætter fokus på så 
væsentlige områder i dagligdagen som journalistisk formidling, idealer og 
kulturdilemmaer. Bogen har intentioner om at finde nye veje, retninger og former til at 
bruge de gamle, glemte og gemte filosofiske teorier på. Samtidig med at denne 
fremgangsmåde viser ærefrygt for de store og kendte filosoffers genialitet, peger den på 
de små og ukendtes originalitet i den hverdag, der er vores.  
 
Bogen er opbygget som følger: 
1. kapitel har til hensigt at spore filosofibegrebets sproglige oprindelse, såvel  
som at begrebsdefinere det og kommer i den jagt helt tilbage til Pythagoras’ hyggelige 
anekdote om de såkaldte visdomssøgere. Vi ser, hvordan filosofien trækkes ned fra 
himlen og finder sit naturlige leje på jorden, hvor den gør fyldest som pædagogisk 
redskab og kulturdanner. 
I 2. kapitel tages det alvorlige spring fra mytos til logos, idet filosofien gør sig 
uafhængig af guderne og så småt bliver en selvstændig disciplin, som man endda kan 
komme til at leve fedt af. Der sættes fokus på tre betydningsfulde filosoffer, som var 
med til at introducere filosofien i verdenshistorien. Thales demonstrerede, at det nytter at 
filosofere, Heraklit lader det hele flyde i modsætninger, mens Hippokrates tager fat på 
den livsvigtige lægekunst. 
I 3. kapitel tales der indledningsvis mere, end der tænkes, og det hele bliver meget 
sofistikeret, for sofisterne er samtalekunstens mestre, idet de er til relativisme mere end 
absolutisme. Det råder den store mester snart bod på, for han søger sandheden og ikke 
flere af slagsen, og flere af han slags har historien heller ikke haft siden. Sokrates gjorde 
al det, der skulle til for at få en filosofisk tænkning til verden. Vi står i evig gæld til hans 



bidrag til filosofisk refleksion og dialogisk metode, og det bidrag går vi tæt på i kapitlet 
om den irriterende filosof med den lige så irriterende kone.  
Det bygges der flittigt videre på i kapitel 4, hvor Platon for god orden skyld nedskriver 
alle Sokrates’ guldkorn og efterhånden går det hen og bliver helt platonisk, ikke mindst 
da Platon gør filosofien til et kærlighedsanliggende. Den platoniske kærlighed er som at 
gå op af en trappe for til slut på øverste trin at nå den højeste indsigt. Man kan også 
foretage andre mere farefulde eventyr, der medføder den dybe visdom, og det kunne 
være at gøre sig fri fra en mørk fangehule, hvor alting tager sig anderledes ud end i 
virkelighedens verden. Under alle omstændigheder er det en permanent opgave, som 
ethvert menneske bør tage på sig, at se hinanden og os selv med respekt og tolerance for 
det, vi hver især repræsenterer.  
Kapitel 5 fører teorien ind i det praktiske liv, og det sker med Aristoteles, der er endnu 
en elev af en elev. Aristoteles er manden på gulvet, der forsøger at få de etiske idealer 
ind i de politiske realiteter. Mennesket er et samfundsvæsen beregnet til at leve i et 
fællesskab, hvor man bliver lykkelig ved at bruge sine evner og hvis hver især byder ind 
med det, man er bedst til, vil staten også blive den bedst tænkelige stat. Ideelt er det 
imidlertid, hvis man følger den gyldne middelvej, som er det etiske midtpunkt mellem 
for lidt og for meget.  
I det 6. kapitel er kristendommen kommet til verden og blevet en del af filosofien eller 
omvendt, for hvis man ikke skal tage afstand fra alle de kloge tanker, som antikken 
fostrede i overflod, må man finde en antagelig syntese mellem fornuft og tro. Man kunne 
kristne Platon, hvilket kirkefaderen Augustin tager fat på, og Platons evige idéer bliver 
dermed Guds tanker. Men Augustin giver sig ligeledes tid til tanker og udfolder tanker 
om tid, og også her medinddrages det Guddommelige, idet tiden ses i evighedens 
perspektiv. 
Med det 7. kapitel er vi gået ind i en tidsalder, hvor humanisme og umenneskelighed 



bliver to sider af samme sag. Machiavelli kommer med anbefalinger til en diktatorisk 
styreform, samtidig med at han er varm fortaler for demokratiet. Men Machiavelli er 
mest kendt for sin lille bog til fyrsten med budskabet om at ”målet helliger midlet” og 
mest glemt for hans henstilling om at anvende det, vi i dag ville betegne som 
situationsbestemt ledelse.  
 
I kapitel 8 ser vi, hvordan man ved en hel ny litterær genre kan politisere. Thomas More 
giver med sit idealsamfund på øen Utopia en ret provokerende beskrivelse af en stat med 
lighed og broderskab. På Utopia er ejendomsretten afskaffet, og for at kurere folk for 
trangen til at skrabe guld til sig, laves alle de mindst tiltrækkende hjælpemidler af guld – 
eksempelvis natpotterne. Det gav stof til eftertanke, og den stakkels filosof, der 
undfangede de gode idéer måtte af med hovedet, fordi kongen ikke billigede utopier.  
Bogen hylder mange fædre, f.eks. filosofiens fader, etikkens fader osv., og i kapitel 9 er 
det tid til at se nærmere på den moderne pædagogiks fader, hvilken er ingen ringere end 
filosoffen Jean-Jaques Rousseau. Som det ofte sker, så husker man folk for de forkerte 
ting, og Rousseau forbindes hyppigst med at være den far, der afleverede alle sine børn 
på børnehjem, mens han sad og skrev pædagogiske værker. Det sidste burde han roses 
og erindres for, mens det første egentlig ikke kommer hans tænkning ved. Rousseaus 
enestående værk om Emile sætter sine spor op igennem hele historien, og vi kan stadig 
drage nytte af hans opdragelses-anvisninger, samt hans gode råd om, hvordan vi agerer 
naturligt i al vores kulturlighed. 
Ingen filosofi uden Søren Kierkegaard, der behandles i kapitel 10, og uden hvem man 
aldrig ville finde sig selv. Som hos Heraklit bliver der stillet skarpt på modsætninger, 
men Kierkegaard hæver sig langt over floder og mudrede vande, for her gælder 
dialektikken selve Gudsforholdet. Vi er en syntese af diverse modsætninger, dvs. legeme 
og sjæl, timeligt og evigt, nødvendig og muligt og mange flere uforenelige størrelser, der 



er nødt til at forenes i en ligevægt, hvis vi skal eksistere i virkeligheden. Eksistensen er 
Kierkegaards dagsorden og her er dialektikken det evige grundvilkår, som vi må leve 
med i det timelige liv. 
Kapitel 11 rummer to filosoffers idéverden, fordi de hænger uløseligt sammen.  
G. Vico og J. G. Herder introducerer i deres historiefilosofi kulturrelativismen – om end 
de betjener sig af andre benævnelser. De er banebrydende i deres opfattelse af, hvordan 
folk og kultur skal opfattes, idet de ser hvert folk som noget unikt, der må respekteres 
ligeværdigt med andre kulturer. Hvorom alting er, vil det altid kunne diskuteres, om der 
er en eller flere sandheder, og det gør vi så til slut i samme kapitel, for i en globaliseret 
verden kommer vi tættere på hinanden samtidig med, at vi betoner vores forskelle i et 
forsøg på at holde afstand. Lande og stater bliver i højere grad multikulturelle, og det 
gør jagten på sandheden endnu mere aktuel, for åbner kulturpluralismen for et nyt 
sandhedsbegreb eller baserer vi os stadig på den antikke arv? 
Sammenfatning er afslutning, når man er kommet allerbedst i gang. Filosofiens 
aktualitet er blevet en kendsgerning. De gamle tanker er kommet på nye flasker, og der 
står filosofi på etiketten; holdbarhedsdatoen er langt fra overskredet. Vi anvender 
filosofien til hverdag og fest, for gammel kærlighed ruster aldrig. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1 
 
SØGEN EFTER VISDOM 
 
”Kun i mørket ser man lyset, og i dybet møder man de svimlende højder.” 

 
At finde frem til sandheden, eller at gå på jagt efter “de vises sten” blev en etableret 
profession for flere tusind år siden. Det var en så passioneret beskæftigelse, at dette 
fagområde blev døbt “filosofi”, der har sin rod i det græske sprog, hvor “filia” betyder 
kærlighed og “sofia” kan oversættes med indsigt eller visdom. Hvorfor den højtidelige 
definition af filosofi må være “kærlighed til visdom”, og med denne betegnelse forstår 
man bedre, hvordan de første sandhedssøgere virkelig har brændt for deres fag; det er 
ligefrem blevet til deres livs kærlighed. Det skal forstås helt bogstaveligt, at en filosof 
elsker visdommen, og at det derfor ikke er tilstrækkeligt udelukkende at besidde visdom, 
for kun den der er en lidenskabelig “visdomselsker” fortjener at blive karakteriseret som 
filosof. Dette forhold analyserer en af de allerførste græske filosoffer ved navn Platon 
(428-347 f. kr.) i sit lille, men betydningsfulde værk “Symposion”, hvor han gennem en 
opdigtet muse eller præstinde ved navn Diotima får slået fast, at den legemlige skønhed 
eller kærlighed slet ikke er noget at regne i forhold til at skue selve sandheden. Det er 
bemærkelsesværdigt, at en så fundamental identifikation omkring filosofibegrebet bliver 
lagt i munden på en kvinde, idet filosofi traditionelt set har været et mandsdomineret 
fagområde, men det skyldes måske så, at det med kærlighed har kvinderne et godt tav 
på.  
 
 
 




