UTENFOR
AKADEMIET
Prolog
Har du hørt? Fiksjonen kaller
Løp fra Akademiets haller
Still deg opp og lutt ditt øre
Gled deg! Snart skal du få høre
Om Camus sitt elskovsliv
og
Zenons arvings trauste driv
som
Ikke lot seg lett fortape
– Descartes kjente også mer enn agape
Men det skal du se av historien under
Slapp av; bli med på vårt lille vidunder
Les videre! Anekdoter venter

Illustrasjon: Martina Mercellová
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Eksistensielle eskapader
Albert Camus forbindes først og fremst med filosofien om
det absurde: Først når mennesket innser at døden er uunngåelig og livet er meningsløst, blir det i stand til å gjøre det
meste ut av øyeblikket og leve livet til fulle. Og som man
ofte krever av filosofer, så var Camus nøye med å leve som
han preket: Han lot ikke ekteskapet stå i veien for å gripe
øyeblikket, noe som resulterte i talløse utenomekteskapelige affærer.
Camus inngikk sitt første ekteskap 20 år gammel, med
Simone Hié. Ingen av partene holdt seg særlig trofaste,
men det var visstnok et særlig hardt slag for ekteskapet at
den morfinavhengige Simone hadde sex med legen sin i

bytte mot stoff. Noen måneder etter at skilsmissen var et
faktum, giftet Camus seg for andre gang, nå med matematikeren Francine Faure. Francines søster var imidlertid
ikke videre imponert over utseendet hans, og syntes særlig
at ørene var for utstående, som på en ape. Francine var
derimot så forelsket at hun ikke brydde seg om det. «Apen
er det dyret som ligger nærest opptil mennesket», svarte
hun søsteren. På tross av ører som kanskje mistet sjarmen
etter hvert som årene gikk, varte dette ekteskapet helt til
Camus døde i en bilulykke i 1960, 46 år gammel. Når det
gjelder spørsmålet om hvorvidt Camus klarte å holde seg
på den smale monogame sti i sitt andre ekteskap, svarte
hans biograf: «Jeg skrev ikke en bok om Albert Camus’
kjærlighetsliv – ikke en gang en telefonkatalog ville vært
lang nok for det!»

for moro skyld. Tilsynelatende var han dog ikke fremme
ved frontlinjen særlig ofte: Hans vegring mot faktisk å ta
del i slagene da han var på protestantenes side, resulterte
etter hvert i rykter om at han i virkeligheten var en spion
for Vatikanet. Redaksjonen har dessverre ikke lyktes i å
hverken bekrefte eller avkrefte spionforholdet. Likevel
skulle det ikke forundre oss altfor mye om mannen viste
seg å være dobbeltagent i tillegg til dualist.
Mens han var i hæren, hadde Descartes en drøm som
skulle vise seg å endre livet hans fullstendig. I denne drømmen ble han irettesatt av Sannhetens Ånd for sin lediggang og unytte. Denne Sannhetens Ånd tok deretter bolig
i Descartes’ sinn, og påvirket ham til å vie sitt liv til å anvende matematiske prinsipper på alle vitenskapene og dermed bli i stand til å fremme sikker kunnskap. Redaksjonen
finner det for øvrig verdt å bemerke at ett av Descartes’
berømte bidrag til filosofien er hans såkalte drømmeargument, som går som følger:

En kunnskapens kriger
I dag som vi vet så mye, vet vi hvor lite de viste i renessansen. Det som var verdt å vite på den tiden, visste imidP1 Du vet ikke om du drømmer eller ikke.			
lertid René Descartes. Det startet med en dyptpløyende og
		
grundig utdannelse på en jesuittskole, men da han hadde
P2 Dersom du ikke vet om du drømmer eller ikke, vet du
pløyd seg gjennom det tilhørende biblioteket måtte han
ingen ting.		
finne andre måter å tilfredsstille kunnskapstørsten sin på.
K
Du vet ingen ting.
Han begynte derfor å bruke nettene på å dissekere mennesker og katter i laboratoriet sitt. Hvorledes det gikk til
Mon tro om grunnen til at Descartes tok drømmen om
at vår kjære filosof hadde laboratoriet sitt fylt av kropper
Sannhetens Ånd så seriøst var at han etter P1 ikke visklare for disseksjon skal vi unnlate å spekulere for mye i,
ste om det faktisk var en drøm eller ikke. Det gjorde nok
da dette ville tatt spalten vår for langt i retning det makaikke saken bedre at Descartes også
bre. Vi nøyer oss imidlertid med å
var overbevist om at immaterielle
påpeke at det kan ha vært frykten
entiteter, som Sannhetens Ånd,
Descartes,
klok
som
han
var,
for et åndelig gjensyn med sine
ikke var impotente spøkelser, men
valgte imidlertid ikke side,
eks-katter som ledet ham til hans
fullt i stand til å interagere kausalt
beryktede doktrine om at dyr er
men tok i stedet hyre som
med res extensa. Få vil vel benekte
maskiner uten følelser.1 Spørsmål
leiesoldat – bare for moro
at det er noe fryktinngytende ved
om liktilegnelse til side: Etter at
skyld.
tanken på å få sin konglekjertel2
Descartes hadde brettet opp erokkupert av en illsint ånd.
mene og vasket bort blodsølet,
Sine åndelige påheng til tross ble Descartes etter hvert
tok det ikke lang tid før han hadde en høne å plukke med
litt
av
en verdensmann: Han elsket å danse, fant god nytte
både Galens og Aristoteles’ medisinske og biologiske teoav
sine
matematiske evner ved spillebordet og var en av de
rier. Kanskje var det på dette tidspunktet at Descartes gjordyktigste
fekterne i hele Frankrike. Det kan ha vært disse
de følgende oppdagelse: «Alt jeg lærte under oppveksten,
dandy-tendensene som fikk ham til å forske på metoder
viste seg å være feil».
for å hindre gråning av hår – og hvem vet, kanskje var det
Etter sin jesuittutdannelse kom Descartes frem til at
hans uforlignelige fekteevner kombinert med en samvithan hadde tilbrakt nok tid på skolebenken, og at han istetighetsfull natur som fikk ham til å jobbe med å utvikle en
denfor å være den som skjærer i døde kropper, heller ville
rullestol til bruk for handikappede mennesker. Eller kanvære den som produserer dem. Descartes dro derfor ut i
skje hadde han bare en viss svakhet for annerledeshet. Som
krigen, nærmere bestemt trettiårskrigen som herjet Europa
barn var han nemlig forelsket i en skjeløyd jente, og skrev
på 1600-tallet. Descartes, klok som han var, valgte imidvarmt om denne forelskelsen: «Hver gang jeg så på hennes
lertid ikke side, men tok i stedet hyre som leiesoldat – bare
ufokuserte øyne, ble inntrykket i min hjerne av dette synet
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så sterkt forbundet med det som egget opp kjærlighetens
begjær at når enn jeg så skjeløyde mennesker – i lang tid
etterpå – så følte jeg meg mer tilbøyelig til å elske dem enn
andre.»
Bokseren, eselet og filosofen
Vi har tidligere i denne spalten hørt hvordan stoisismens
grunnlegger, Zenon fra Kition3, møtte sitt endelikt.4
Hans arvtager, Kleanthes fra Assos, er for ettertiden mest
kjent for å ha videreført denne filosofiske retningen. Men
Kleanthes var opprinnelig profesjonell bokser og bryter
(ikke ulikt Platon) før han la idretten på hylla og dro til
Athen for å søke lykken som filosof. Det
Dette, samt hans rykte for å
er da ikke helt unaturvære en noe treg tenker gav
lig at stoisismen skulle
ende opp som hans
ham det leie kallenavnet
retning, siden det er
«Eselet»
en viktig dyd for pugilister å holde seg rolig
og behersket i møtet med smerte. Men, som vi alle vet, er
det ikke alltid like lukrativt å filosofere som det er å utveksle knyttnever og kvelertak. Gode Kleanthes endte altså
opp med å ta en jobb som vannbærer for en gartner ved
siden av studiene. Dette, samt hans rykte for å være en noe
treg tenker gav ham det leie kallenavnet «Eselet». Vi kan
nok forestille oss at stoikeren holdt ut også denne sjelelige
smerten med oppøvd stahet.
Det skulle vise seg at Kleanthes’ største styrke, den utholdende staheten, også skulle bli hans endelikt. På sine
eldre dager kom han til å pådra seg en kraftig betennelse
i tannkjøttet, og nektet deretter å spise mat. Infeksjon i
munnhulen var nok ikke en helt uvanlig dødsårsak i antikken, men årsaksrekken som førte til denne stoikerens død
var ikke helt etter normalen. Kleanthes ble nemlig kurert
for betennelsen, og odontologisk sett var han etter alt å
dømme ikke lenger i livsfare. Likevel, som for å leve opp
til sitt stolte økenavn, lot han sin esel-stahet få settes på
en siste prøve: Kleanthes nektet fortsatt å innta en eneste
matbit. Som sin læremester Zenon, så hevdet han nemlig at det var tydelig hvilken vei det gikk med ham, og at
han aktet å fullføre løpet selv. Og det klarte han, sta til
siste slutt. For dem som husker historien om Zenon, er
det åpenbart hvor vårt esel hentet inspirasjon til sin aktive
dødsselvhjelp. Vi kan derfor bemerke at selv i døden var
Kleanthes ikke særlig original – men desto flinkere til å
videreføre sin mesters lære.
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Epilog
Hvis vi skygger har fornærmet
Hør på meg og alt er berget:
Alt du leste var en drøm,
Ikke forhast, ikke fordøm!
Du kan ei si det ikke var;
Husk på tvilens dandy far!
Du vet ei at du ikke drømmer
Om ei til Gudsbevis du rømmer
Så la oss si farvel for nå
Vi lister snart av sted på tå
Anekdoter må fordøyes
Leser, slik vil du fornøyes
best, helt til vi ses igjen
Når du får ditt neste nummer;
‘Cartes og co til da forstummer!

Illustrasjon: Åshild Aurlien

Kjenner du noen morsomme filosofirelaterte anekdoter?
Send dem til redaksjon@filosofisksupplement.no.

NOTER
Hvorvidt Descartes faktisk mente dette om dyr kan imidlertid betviles,
se f.eks. «‘A Brute to the Brutes?’: Descartes’ Treatment of Animals» av
John Cottingham, 1978, Philosophy 53:206, 551–559.
2
Konglekjertelen, eller epifysen, var som kjent Descartes’ beste forslag
for hvor sjelen hadde sitt tilknytningspunkt til det fysiske.
3
Nei, dette er ikke paradoks-Zenon.
4
Se «Utenfor Akademiet» i Filosofisk supplement 1/2013.
1
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