mest, var at det med unntak av meg og mine venner ikke
fantes et eneste hvitt ansikt i salen, og den tidligere læreren
fortalte at han i løpet av de tre årene han hadde jobbet
der bare hadde hatt to hvite studenter. Hvorfor? Det er
dessverre slik at når overvekten av beboerne i et område
er mørke, velger de hvite å flytte. Fenomenet kalles «white
flight». For å avslutte denne ekskursen: De fleste av studentene ved University of Memphis er afroamerikanere.
Likevel var denne overvekten snudd opp ned på filosofistudiet. Jeg har ingen forklaring å tilby på hvorfor det er
slik, men jeg syntes kontrasten var slående.
Etter et år med mye reising og noe kaos på grunn av
de overlappende semestrene, føltes det som en lettelse å
ankomme Praha og vite at jeg skulle være her et helt år.
Jeg besøkte Praha for første gang på en studietur med filosofi og idéhistorie i 2011, forelsket meg fullstendig, og
var veldig innstilt på å benytte meg av denne muligheten
til å komme tilbake. Ved hjelp av Europhilosophie ble det
Noter

opprettet et eget institutt for fransk og tysk filosofi i Praha
for at vi skulle kunne følge undervisning på fransk og tysk
(mine forsøk på å snakke tsjekkisk består i å snakke russisk
med det jeg tror er en tsjekkisk aksent, og dette gir veldig
varierte resultater), og i motsetning til oppholdene i Bonn
og Memphis, studerer jeg nå nesten bare med Mundusstudenter. Dette gjør altså at vi er en veldig liten gruppe
som får tett faglig oppfølging av professorene som er knyttet til instituttet. Å bli kjent med enda et universitet og en
by og å forsøke å benytte meg av Prahas enorme kulturtilbud samtidig som jeg skal skrive en masteroppgave er en
utfordring, men jeg tror og håper at jeg skal komme i mål.
Før den tid skal jeg imidlertid møte de andre Mundusstudentene i Coimbra for en uke med studentorganiserte
workshops og foredrag og utveksling av våre respektive
opplevelser siden sist. Jeg er veldig usikker og spent på hva
som venter meg i fremtiden, men jeg håper det involverer
flere muligheter, som denne, til å reise og lære.

Et av fagene, som jeg derfor unngikk med vilje, krevde faktisk at studentene skulle skrive to eksamensoppgaver: en på en «kontinental» måte og
en på en «analytisk» måte. Hva dette skulle bety, var det ingen som kunne få noe klarhet i.
2
Da en av professorene mine ble klar over situasjonen min, forbarmet hun seg over meg og lånte meg en sykkel, men åpenbart står Memphis
i sterk kontrast til sykkelvennlige Bonn. Heldigvis finnes det knapt fotgjengere, så der de fantes syklet jeg på smale og ødelagte fotgjengerfelt.
Flaks at jeg hadde offroadsykkel!

Illustrasjon: Åshild Aurlien
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Utdrag fra den
leksikryptiske encyklopedi
Craig, Edward (f. 1942). Engelsk filosof og cricketspiller. Blant annet kjent for sin analyse av kunnskapens sosiale funksjon og sin
høyrehendte slagteknikk.
Craigs bibliotek (etter William Lane Craig). Tankeeksperiment ment å vise at det ikke kan finnes en uendelig stor mengde av objekter, da eksistensen av en slik mengde medfører flere absurditeter. Craig forestiller seg et bibliotek som inneholder uendelig mange
bøker og beskriver flere tilsynelatende umulige situasjoner som kunne oppstått hvis et slikt bibliotek fantes. Intuisjonen er dermed
at et slikt bibliotek ikke kan finnes. Siden opphavet til de tilsynelatende umulige situasjonene later til å være nettopp at biblioteket
inneholder uendelig mange bøker, antyder dette at andre uendelig store samlinger av konkrete objekter heller ikke kan finnes.
Tankeeksperimentet dukker opp i forbindelse med kalām-argumentet (se «Craig, William Lane»), der ett av premissene er at
universet begynte å eksistere. Craig hevder at vår beste nåværende kosmologi gir belegg for dette premisset, men grunner sin egen
aksept av det først og fremst i rent filosofiske argumenter. Ett av disse argumentene baserer seg på at universet, dersom det ikke
begynte å eksistere, har en uendelig lang fortid, noe som later til å medføre at det finnes uendelig mange fortidige øyeblikk. Craig
hevder at en slik faktisk uendelig stor mengde (se neste avsnitt) av konkrete objekter, være de seg øyeblikk i fortiden eller bøker i et
bibliotek, ikke kan eksistere.
Faktisk uendelighet er en egenskap som besittes av mengder. En mengde S er faktisk uendelig hvis og bare hvis den har en ekte
delmengde (dvs. en mengde hvis medlemmer også er medlemmer av S, men som ikke inkluderer alle medlemmer av S) som står i en
en-til-en-korrespondanse til (dvs., grovt sett, at den har like mange medlemmer som) S.
Med dette kommer vi endelig til biblioteket. Craigs bibliotek er uvanlig på tre måter. For det første, inneholder det bare bøker
med svarte eller hvite omslag, arrangert på hyllene slik at annenhver bok er svart, og annenhver hvit. For det andre er hver bok nummerert med et unikt naturlig tall. For det tredje, og mest bemerkelsesverdig, inneholder biblioteket faktisk uendelig mange bøker.
Vi kan nå stille det første av to spørsmål: Hvordan vil bibliotekets hyller bli seende ut hvis alle (og bare) de hvite bøkene fjernes fra
biblioteket? En intuisjon er at de vil være halvparten så fulle som de var før, men det kan matematisk bevises at de faktisk vil være
akkurat like fulle som før. (Husk definisjonen av det faktisk uendelige: En mengde – i dette tilfellet mengden av alle bøkene i biblioteket – som står i en en-til-en-korrespondanse til en av sine ekte delmengder – i dette tilfellet mengden av alle de hvite bøkene
i biblioteket.)
Det andre spørsmålet er dette: Sett at vi skal innlemme en ny bok i biblioteket. Hvilket unikt naturlig tall skal den boken nummereres med? Her får vi nok et uventet svar: Siden biblioteket fra før av inneholder like mange bøker som det er naturlige tall, finnes
det ingen naturlige tall som ikke allerede nummererer en av bøkene. På en eller annen måte er de naturlige tallene brukt opp – selv
om det er uendelig mange av dem.
Begge disse konklusjonene fremstår så absurde at det er fristende å si at scenarioene de beskriver ikke kan finne sted. Kilden til
denne absurditeten later til å være at biblioteket inneholder faktisk uendelig mange bøker. Følgelig, konkluderer Craig, er en faktisk
uendelighet av konkrete objekter umulig. S. E.
Craig, William Lane (f. 1949). Amerikansk filosof, teolog, og kristen apologet. Blant annet kjent for sin formulering av det såkalte
kalām-varianten av det kosmologiske argumentet for Guds eksistens.

Filosofi på farten
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