UTDRAG FRA DEN
LEKSIKRYPTISKE ENCYKLOPEDI
Ekvilibrium betyr «likevekt». Begrepet er sentralt i blant annet John Rawls’ (1921–2002) politiske filosofi, hvor reflective
equilibrium brukes om det potensielle spenningsforholdet mellom våre moralske intuisjoner i enkelttilfeller og våre bredere,
abstraherte moralske prinsipper.

Elisabeth av Böhmen (1618–1680) var en tysk filosof og, som følge av sin fars korte periode som konge av Böhmen,
prinsesse. De eneste filosofiske tekstene hennes som fremdeles er bevart, er en lengre brevveksling med René Descartes
(1596–1650), hvor det tas opp spørsmål i etikk, politisk filosofi, geometri og sinnsfilosofi. Elisabeth er her kjent for å ha
utfordret Descartes’ tese om skillet mellom kropp og sjel som selvstendige, men forbundne størrelser, og hun regnes som
den første som formulerte det såkalte sinn-kropp-problemet: hvordan den angivelig immaterielle sjelen kan tenkes å utøve
kausal kraft på det fysiske legemet. Med det var hun en pioner innenfor det sinnsfilosofiske paradigmet monismen, hvor
sjel og legeme ikke anses som adskilte substanser, men snarere som uttrykk for én og samme materie.
Det råder ingen tvil om at prinsesse Elisabeth var en høyt dannet kvinne og tro mot sine idealer. Hun avslo muligheten til å gifte seg med polske kong Vladislav IV, da et giftemål ville innebære at hun forlot sin protestantiske tro til fordel
for katolisismen. Store deler av sitt liv levde hun i Haag, inkludert perioden hun brevvekslet med Descartes. Her sto hun i
selskap med intellektuelle skikkelser som Anna Maria van Schurman og Christiaan og Constantijn Huyges, før hun i 1660
trakk seg tilbake i Herford i Tyskland. Etter syv år i byens protestantiske kloster tok hun over som abbedisse, en abbedisse
som senere skulle hjelpe forfulgte labadister og kvekere.
I brevene som er bevart, er det tydelig at Descartes aktet Elisabeth svært høyt. Han berømmer hennes årvåkenhet
når hun biter seg merke i hvordan hans dualisme mangler mer utfyllende redegjørelse, og det er grunn til å tro at hennes
bemerkninger bidro til å raffinere Descartes’ senere tenkning i sinnsfilosofien; hans famøse bruk av konglekjertelen som
en endelig forklaring på hvor forbindelsen mellom sjel og legeme befinner seg, er trolig en følge av Elisabeths kritikk.
Franskmannen skrev sågar i sin dedikasjon i verket Filosofiens prinsipper (1646) at prinsessen var den eneste som forsto alle
hans skrifter, og ifølge en rapport satt den store rasjonalisten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) ved hennes side da
hun døde i 1680. Ingen verker, om hun skrev noen, har overlevd tidens tann, men Elisabeth av Böhmen hører til gruppen
med kvinner som trolig har utøvet større innflytelse enn det kanon sier høyt. A.R.

Energeia er et begrep innen Aristoteles’ metafysikk som kan oversettes til «virkelighet». Begrepet brukes som kontrast til
dynamis – «mulighet» – for å beskrive hvordan ting i virkeligheten vokser og realiserer sitt potensial.
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