LEDER

KAN DU TRENE SAMTIDIG?

O

rdet filosofi brukes på mange forskjellige måter i
offentligheten. Enkelte ganger synes det å konnotere selvhjelpsbøker og leveregler, som om faget var en
slags tankens homøopati. I bedriftskulturen er det gjerne
synonym for strategi, mens det for mange forbindes med
en form for barnlig undring en drev på med i antikken,
for lengst utdatert av moderne vitenskap. Andre igjen sitter med inntrykket av et svært teknisk og uforståelig fag,
plassert høyt oppe i elfenbenstårnet, fjernt fra problemstillinger som er relevante i det virkelige liv. Tittelen filosof
fremstår tilsvarende ofte som en eufemisme for synser eller original, eventuelt noe man som autodidakt frilansskribent uten videre kan titulere seg med. Som filosofistudent
opplever en derfor gjerne å få en del underlige reaksjoner
når en forteller folk hva en studerer. Utover de obligatoriske ”men hva skal du bli?” og ”hva er egentlig meningen
med livet?”, gjør enkelte reaksjoner særlig inntrykk: ”Er
du nødt til å sitte helt stille når du filosoferer”, undret én,
”eller kan du for eksempel trene samtidig?”

H

vorfor sitter du nå med førsteutgaven av et nytt
tidsskrift i hendene? Én grunn er vårt ønske om
å synliggjøre filosofi som fag og kanskje korrigere noen
av de underlige konnotasjonene ordet filosofi synes å ha.
Vi vil forsøke å fremstille faget slik vi oppfatter det; som

et aktuelt og viktig universitetsfag, som både har vært
avgjørende for at verden ser ut slik den gjør i dag, og som
kommer til å være med på å forme måten vi ser på verden i
fremtiden. Vi håper å kunne reflektere noe av den enorme
bredden og de mange interessante temaene faget rommer.
Filosofisk Supplement skal være et tidsskrift som vekker
nysgjerrighet og debatt, både i og utenfor student- og
universitetsmiljøet. Tekstene vi publiserer skal være mer
tilgjengelige enn den forskningsorienterte fagfilosofien,
men samtidig langt bedre informerte enn de sedvanlige
populærversjonene. Filosofi i Norge anno 2005 er nemlig
mer enn poserende kontemplasjon og ”dagens ord”. Det
er et fag som er synlig på stadig flere samfunnsarenaer, har
en økende studentmasse og internasjonalt anerkjente kapasiteter på mange områder; et fag som vokser seg stadig
større og kanskje også mektigere.

D

et første nummeret tar for seg nettopp makt. I
den forbindelse presenterer vi lengre tekster om
Habermas, Foucault og Nietzsche, et intervju med Nils
Roll-Hansen, en behandling av sofistiske maktbegreper
og en invitasjon til en annerledes debatt om kjærlighet.
Utover temadelen kan du fordype deg i intervjuer med
pragmatistene Richard Rorty og Robert Brandom, i tillegg
til anmeldelser av aktuelle utgivelser.
God lesning!
Kristin Selmer
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