En samtale med Heine Holmen

Hvorfor
skal jeg
være god?
Av Erik Dyrhaug

H

eine Alexander Holmen leverte sin doktorgradsavhandling, «Ethics and the Nature of Action», i mai i
år. Han underviser i to emner på UiO denne høsten, mens
han fullfører et gjennomføringsstipendiat ved IFIKK/
CSMN. Han var også med i den første redaksjonen til
Filosofisk supplement. Derfor passet det utmerket å intervjue ham om hans tanker rundt avhandlingen og magasinet i dette jubileumsnummeret.
Filosofisk supplement feirer sitt 25. nummer. Du var med helt
fra starten, kan du si noe om hvordan det startet?
Ja altså, jeg var jo med fra starten, men jeg var
ikke med helt i starten. Jeg var med i den første
redaksjonen. Så det som er utgangspunktet for det
hele er Kristin Selmer og Ingvild Kruge. De hadde
bekjentskaper i Bøygen, altså litteraturtidsskriftet
Bøygen. Jeg tror de fikk ideen om å starte et tidsskrift på filosofi der, gjennom det bekjentskapet, og
tanken deres var å lage et filosofitidsskrift som kunne utgis med støtte fra Norsk Kulturråd, og også da
utgis som et vedlegg – et supplement – til Bøygen.
Det er der navnet kommer fra?
Jeg tror det. Navnet hadde de allerede slått seg ganske til ro med da vi laget den første redaksjonen. Så
de søkte om de første midlene og Kristin Selmer
var redaktør, så begynte de å plukke ut redaksjonsmedlemmer. De hadde en ganske klar idé om hva
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de skulle gjøre, med unntak av hva bladet skulle
være om, der var det ganske fritt. Men de var primus motorer og satte det hele i gang. De spurte
ulike personer på filosofi om de ville være med
som redaksjonsmedlemmer, og den gangen var det
litt uklart hva det ville si, det var ikke definert hva
man skulle gjøre som redaksjonsmedlem. Tanken
ble fort den at vi selv skulle bidra, men også prøve
å få med artikler fra folk vi kjente, samt være et
tidsskrift som var relevant for filosofistudentene.
Så den første primærgruppa var abonnentene til
Bøygen som var en fem-seks hundre stykker, og filosofistudenter. Jeg tror det første opplaget var på
syv eller åtte hundre.
Det gikk jo fort ned da vi gikk ut av samarbeidet med Bøygen. Det holdt vi i fem nummer, men
så gikk vi ut av det samarbeidet, fordi Bøygen var
jo ikke interessert i å betale masse penger for at vi
skulle bli gitt ut sammen med dem – de var jo heller ikke et rikt tidsskrift. Vi var jo et gratis vedlegg
til Bøygen, så da vi gikk ut av det samarbeidet etter
ett år håpet vi å få med oss abonnenter fra Bøygen
over i en egen helt uavhengig tilværelse, og da tror
jeg nok opplagstallet gikk ned. Akkurat hva tallet
er nå det vet jeg ikke.
Det som var interessant var at da vi startet med
dette her så var arkene helt blanke. Vi visste ikke
hvordan vi skulle organisere det, men layoutansvarlig for oss var Espen Respak, som da var
samboer med Kristin Selmer, og han satt også i
Bøygen-redaksjonen, han var litteraturstudent.
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Så en av rammene som ble satt var at vi tok The
New Yorker, og dro over deres fonter og lignende
og brukte det.
Så vi hadde visse rammer, men vi visste ikke helt
hva vi skulle fylle dette tidsskriftet med. Artikler
er jo en ting, men etter hvert dukket det jo også
opp en idé om å gjøre intervjuer, siden det var så
mange interessante folk i Oslo man kunne snakke
med når de var her. Bokanmeldelser dukket opp
etter hvert som en idé, litt avhengig av hva vi rådde
over av kapasitet. Det var jo mange ting man eksperimenterte med, slik som filosofiske vitsesider
eller filosofisk kryssord.
Hvordan er innholdet i bladet nå i forhold til hvordan det
var i starten?
Jeg må innrømme en ting, og det er at jeg ikke
har lest så mange av de siste bladene. Men jeg har
fulgt med på dem, for jeg synes det er veldig kult
at Filosofisk supplement ikke bare døde og ble borte
eller kravlet ut av campus og ble noe annet. Jeg
synes også det er kult at de gamle som var med i
utgangspunktet ikke sitter der fortsatt og klamrer
seg fast i redaksjonen etter at de egentlig er ferdige
som filosofistudenter.
Det som slår meg veldig er at utviklingen har
vært enorm. I begynnelsen var alt, både layout og
illustrasjoner og så videre, litt søtt. Du så at det
var hjemmesnekra; det var ikke salgKort fortalt så bart slik at du kunne tatt det med på
begynner min Narvesen og solgt det der. Det så ut
som et campus-tidsskrift mer enn et
doktorgradsav- tidsskrift som du finner i en bokhanhandling med del og har lyst til å bruke penger på.
dette spørsmålet. Det som har skjedd er at man har løftet
dette mer og mer for hvert nummer,
«Hvorfor skal jeg det blir jo mer og mer profesjonelt,
være moralsk?» både på layout og designsiden; og på
innholdssiden. Det har hatt arrangementer nede på litteraturhuset, og det har fått
artikler av Žižek så vidt jeg husker, og så videre.
Så det har gjennomgått en utvikling som vi ikke
så rekkevidden av i det hele tatt. Det blir mer og
mer et verdig tidsskrift. Da vi starta så fikk bladet
fort en veldig analytisk slagside, og den snudde da
mange av dem jeg kjente sluttet. Da ble det veldig
kontinentalt orientert og nå har jeg en følelse at det
har vært litt av begge en stund. De tingene kommer til å gå frem og tilbake, for de reflekterer konfliktlinjer, eller i hvert fall kompetanselinjer blant
filosofistudentene. Så det kule med tidsskriftet er
at det aldri har forpliktet seg innen en skoleretning.
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Så den grunnleggende friheten som var der i starten vedvarer?
Det virker sånn, og det synes jeg er kult. At de ikke
definerer det som et tidsskrift med en politisk eller
filosofisk linje som man må følge. Det håper jeg
fortsatt er tilfelle, og det ser sånn ut også.
Du leverte en doktoravhandling i mai i år, som het «Ethics,
and the Nature of Action», hva handler den om?
Ja. Jeg har noe å si om tittelen først, for egentlig
het den «Ethics and the Metaphysics of Action»,
men så fikk jeg et lite kritisk innspill fra den kritikeren jeg setter aller høyest, nemlig min samboer.
Hun skjønte ikke helt hva metaphysics gjorde i
denne tittelen, så jeg byttet det med nature. Det
har jeg angret litt på, for jeg synes «Ethics and the
Metaphysics of Action» høres litt mer snappy ut.
Den handler om et spørsmål som jeg har kommet tilfeldig borti, og som er et kjempeviktig spørsmål innen moralfilosofi og metaetikk. Spørsmålet
er det gode gamle «hvorfor skal jeg være et moralsk menneske?», «hvorfor skal jeg leve et moralsk
liv?». Jeg drev ikke med moralfilosofi i utgangspunktet, men jeg fant meg selv plutselig sittende
og lese Bernard Williams – litt fordi jeg var med i
en studiesirkel i statene. Da leste vi først og fremst
en filosof av nyere dato, som heter Kieran Setiya,
som skrev en bok som het «Reasons Without
Rationalism». Han siterte Bernard Williams veldig
mye, så litt tilfeldig fikk jeg tak i «Ethics and the
Limits of Philosophy». Den boka er knallgod, den
er dyp og den er godt skrevet; den går historisk til
verks og den har nydelig engelsk. Den er ikke analytisk på den måten at den bruker formaliseringer
og sånne ting, den er vanlig god prosa.
Boka begynner med spørsmålet som jeg blir interessert i, nemlig «hvorfor skal vi være moralske?».
Han kaller det Sokrates’ spørsmål, og han sporer
det tilbake til «Staten» og Platon. Williams mener
dette er det definerende spørsmålet for moralfilosofi og all filosofi som har med etikk å gjøre. Han sier
at i den grad du ikke klarer å svare på dette spørsmålet som moralfilosof, vil heller ikke moralfilosofien ha krav på den type respekt som den burde ha.
Dette fagfeltets respekt og seriøsitet står og faller
litt på hvordan det behandler dette spørsmålet. Og
kort fortalt så begynner min doktorgradsavhandling med dette spørsmålet. «Hvorfor skal jeg være
moralsk?»
Spørsmålet er stilt i jeg-form, så det er på en

måte det spørsmålet en moralsk skeptiker ville
stille til deg, en som tviler på moralens autoritet.
Dere kan for eksempel være helt enige i hva det vil
si å være et moralsk menneske. At et moralsk menneske gir til veldedighet, tar vare på barna sine på
en ordentlig måte, ikke er kvinnediskriminerende,
sexistisk, rasistisk og slikt. Man kan være enig i alt
dette, men likevel kan den moralske skeptikeren
sitte der og si «ja, men hvorfor skal jeg være det
der?» og «hva er det som skal bevege meg til å leve
et slikt liv?».
Williams analyserer det slik at da må du komme
med et svar som appellerer til hvorfor akkurat den
personen skal være moralsk. Det er kjerneutfordringen til moralfilosofi.
Det hørtes ikke nødvendigvis veldig lett ut.
Nei, lett er det jo ikke. Dette er et spørsmål som
Platon bruker en av sine største og mest kjente
dialoger til å svare på. Thrasymachos stiller spørsmålet til Sokrates i begynnelsen. Den utfordringen
Sokrates da får er å vise at selv om man ikke tjener
noe på å være et moralsk menneske, det være seg i
form av ros eller rikdom – kanskje noen til og med
forfølger deg fordi du blir presentert som umoralsk
– har man fremdeles grunn til å være et moralsk
menneske.
Williams’ bok er interessant i så måte, for han
viser at det spørsmålet er vanskelig å svare på fordi
det krever at du finner noe i hvert menneske, altså
i hvert relevante subjekt som gjør at du kan si «jo,
du har grunn til å være et moralsk menneske fordi
du er sånn og slik». Dette var etikk-biten i tittelen.
«The nature of action» kommer inn her fordi svaret på det spørsmålet er av mange filosofer sett på
som å være nedfelt i et svar om hva handling og
praktisk rasjonalitet er for noe. Krontanken til dem
som svarer på Sokrates’ spørsmål gjennom handlingsfilosofi, og det er det mange som har gjort, er
at du har grunn til å være moralsk fordi du er et
handlende subjekt. I motsetning til kaktuser eller
datamaskiner, ja noen vil til og med snakke om enkelte dyr så er du, jeg og den moralske skeptikeren
handlingssubjekter alle sammen. Det kan vi ikke
komme fra, vi kan ikke slutte å være et handlende
subjekt uten å gå ut av eksistens.
De er essensielt handlende subjekter?
Ja, det vil jeg si. Selv ved å prøve å la være å handle vil jo det også være en handling og et valg. Og
etikerne som følger min linje her, de har et sne-

dig triks i at de kan fortelle deg at hvis du ser på
handlingens natur, så følger det av den at du må
være moralsk. Fordi handlingens natur har i seg
visse rasjonelle standarder, visse mål som du ved
å handle, implisitt aksepterer som gyldige. Og de
implisitte standardene og målene anbefaler det
moralske livet. Så du kan møte den moralske skeptikeren ved å si at han ikke har noe valg, han har
allerede forpliktet seg til at moral er viktig også for
ham. Så hvis dette svaret funker så har man et svar
på Sokrates’ spørsmål som man kan sette to streker
under.
Kommer Platon i mål? Kommer du i mål?
Jeg kommer ikke i mål fordi jeg tar tak i denne
boken av Kieran Setiya, og han kommer med et
argument mot denne strategien. Han sier at du
kan ha en veldig minimal teori om handling, og
med denne minimale teorien om handling så har
du ikke implisitt sluttet deg til de standardene som
eventuelt kunne anbefale moralen. Så en skeptiker
kan handle minimalt på denne måten og derfor
ikke bli selvrefererende inkonsistent.
Dette innebærer en annen definisjon av handling?
Dette innebærer at man tenker om handlingens
natur på en litt annen måte enn det som er standardsynet, og som du finner i Platon og Aristoteles.
Michael Stocker kaller det det filosofiske synet på
handling, og han mener at mer eller mindre alle før
ham var enige om at det å handle var det å ta noe
som en god grunn for å gjøre et eller annet – som
jo vil medføre at ved å handle har du allerede sagt
at handlingen er verdt å gjøre. Dette kalles «the
guise of the good». Det er en tese som sier at alle
som handler, ser på handlingen
sin som noe godt. Så til og med Davidson sa jo om
Hitler, Stalin, alle de gærningene Anscombe at hun var
du kan se for deg, gjorde sine gjerden største handninger med den tanken at det de
gjorde var godt. Ifølge filosofene lingsfilosofen siden
som tror på denne tesen må de ha Aristoteles.
sett noe godt i det de gjorde. Det
som Stocker og Setiya og en del andre filosofer som
er i opposisjon til dette synet har sagt, er at det er
naivt. De mener at det finnes aktører som ser på
handlingen sin som både dum og ond og mener
at den ikke tjener deres egeninteresser, men likevel
velger å gjøre det. Og de mener at dette er handling
i likhet med alt annet, og hvis det er handling så
faller dette etiske prosjektet med å si at etisk skepErik Dyrhaug
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tisisme er selvrefererende inkonsistent sammen.
Arne Johan Vetlesen på dette instituttet har jobbet med denne problematikken her. Han mener at
hvis man ikke tror det fantes aktører i Bosnia som
gjorde bestialske ting, som visste at det var bestialsk
og ondt, så er man empirisk naiv.
Hvis «guise of the good»-tesen faller, så blir det
veldig vanskelig å være en etisk rasjonalist som begrunner det moralske liv gjennom hva en handling
er. Handlingsfilosofien blir litt for tynn til å inneholde de standardene som alle må forplikte seg til.
Så denne innvendingen prøver du å stoppe?
Ja, det er det jeg gjør, men jeg kommer ikke fullt
i mål. Den etiske rasjonalistiske strategien er ikke
noe jeg sier at fungerer, det er ikke slik at jeg argumenterer for at den tar deg helt i mål. Det jeg prøver å møte er den innvendingen som Setiya har reist
mot denne strategien. Jeg argumenterer mot hans
minimalistiske forståelse av hva en handling er; det
er et slags kvalifisert forsvar av etisk rasjonalisme.
Men du spurte om Platon kom i mål, og mange
vil si at han ikke når mål fordi han følger en strategi
som ligner etisk rasjonalisme. Han mener jo også
at den moralske skeptikeren har grunn til å følge
det moralske livet, og han lokaliserer den forpliktelsen i en teori om hva en sjel er. Så i stedet for
å forklare det ut ifra en handling så gjør han det
ut ifra en sjel. En sjel, slik han ser det, er velordnet bare hvis den er moralsk. Alle har en sjel, selv
den moralske skeptikeren, og for at den skal være
velordnet må man leve
Så det at du baker brød et moralsk liv. Så svaret
til Platon er at man vil at
er ikke noe du vet at du sjelen skal være velordnet,
gjør ved å se hva som skjer derfor skal man leve et
rundt deg. Altså, det er moralsk liv. Lykkes det?
Williams diskuterer dette,
ikke slik at du ser at gjæret og han mener at Platons
og melet kommer på bor- prosjekt ikke lykkes fordi
det og så slutter du deg det innebærer at man gir
frem til at «å ja, jeg driver et mål eller en funksjon til
vår sjel eller vår bevissthet,
og baker brød ja!». vårt psykiske velvære – det
måles opp mot én liten
standard, som da er det moralske livet. Det er vanskelig å snakke om målrettethet i våre sjeler i dag.
Det er i det hele tatt vanskelig å snakke om sjeler.
Og disse problemene gjør at Platons prosjekt ikke
lykkes spesifikt, selv om strategien han forfølger
virker helt riktig: Altså å finne noe inni oss, som
selv den moralske skeptikeren har, som gjør at han
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vil følge det moralske liv.
Du trekker en del på Anscombe i avhandlingen din, og hevder
i likhet med henne at kunnskapen vi har i handling er spontan heller enn inferensiell. Hva ligger i dette?
Anscombe er veldig viktig i avhandlingen som et
filosofisk utgangspunkt for en diskusjon om handlingsteori, og hva handlingsteori skal prøve å forklare. Og Setiya som jeg nevnte i sted bruker henne
som et godt utgangspunkt. Davidson sa jo om henne at hun var den største handlingsfilosofen siden
Aristoteles. «Intention» er en veldig tett, dyp, bok
som trekker mye på historien, og er veldig preget
av at hun hadde Wittgenstein som lærer og at hun
var en del av miljøet rundt Wittgenstein. Hun er
også preget av at hun er katolikk; hun har en bakgrunn som er veldig metafysisk ladet og religionsfilosofisk. Hun har skrevet masse andre artikler om
etikk, moralfilosofi og metafysikk – kausalitet. Det
hun gjør i «Intention», som er et utgangspunkt for
Setiya og mange handlingsfilosofer i dag, er en observasjon om en spesiell type kunnskap som er til
stede i kunnskap, og som ikke er til stede på annen
basis enn at vi handler. Hun kaller det en spontan
kunnskap, og hun kaller det praktisk kunnskap for
å gi det en terminologi. Praktisk kunnskap er et begrep hun plukker opp fra Aquinas. Hun kontrasterer den praktiske kunnskapen med slutningsbasert
kunnskap, eller observasjonsbasert kunnskap.
Ja, det er jo noe av det spennende med Anscombe, at hun sier
vi kan ha kunnskap som ikke i det hele tatt baserer seg på
observasjon. Det virker da på meg som om observasjon ses på
som noe annet enn ren sensorisk input. Man er jo avhengig
av input fra omgivelsene for å vite hva man driver med, er
man ikke?
Det er jo spørsmålet. På en måte mener selvfølgelig
også hun at vi er avhengige av en del observasjonsbasert eller sensorisk eller vanlig slutningsbasert
kunnskap om verden. Det spiller en nøkkelrolle i
hva du kan gjøre fordi du må vite en del om verden for i det hele tatt å kunne orientere deg, og
sørge for at dine handlinger faktisk blir slik som
du bestemmer deg for at de skal være. Et eksempel
er at å bake brød er en handling – det tar lang tid,
det involverer mange trinn, men alle trinnene er
organisert av handlingen det er å bake brød. Det
krever masse kunnskap om hvordan gjær fungerer,
du må kjenne redskapenes funksjon, du må vite
noe om gravitasjonskrefter, og så videre. Det er i
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det hele tatt masse implisitt kunnskap som er nødvendig for at det i det hele tatt skal være mulig å
bake brød. Dessuten er du avhengig av sensorisk
input underveis for å vite at ting går som det skal.
Anscombe benekter ingenting av dette, men spørsmålet er om det spiller en begrunnelsesmessig rolle
for den kunnskapen du har om deg selv qua aktør,
qua handlende subjekt. Så det at du baker brød er
ikke noe du vet at du gjør ved å se hva som skjer
rundt deg. Det er ikke slik at du ser at gjæret og
melet kommer på bordet og så slutter du deg frem
til at «å ja, jeg driver og baker brød ja!». Det er noe
du vet allerede, ved å være aktøren, og ved å være
initiativtaker til handlingen. Det hun så spør om
er: Hva slags type kunnskap er dette? Den er ikke
slutningsbasert, og den er ikke sensorisk basert. En
av grunnene til at hun mener denne typen spontan kunnskap er viktig for handlingsfilosofien, er
at hun mener kunnskapen om din egen handling
gjør mer enn bare å forholde seg til noe du vet noe
om, den skaper det den vet noe om. Så det at du
har denne kunnskapen om deg selv, er en del av det
som gjør handlingen til det den er. Så det at du vet
at du baker brød, er faktisk medvirkende årsak til
at du baker brød.
Den beste parallellen jeg har funnet i filosofihistorien til den typen kunnskap som Anscombe
snakker om, og dens relasjon til det den er kunn-

skap om, er i Schopenhauer. Det er en kunnskap
som konstituerer sitt eget objekt. Og ved å konstituere sitt eget objekt så er det kunnskap, så man
går litt i sirkel her. Alt dette er viktig, for man kan
bruke dette utgangspunktet til Anscombe til å si
noe om hva kunnskap er for noe. Og kunnskap er
intimt forbundet med eller konstituert av denne
typen praktisk kunnskap. Hadde vi ikke hatt den
så hadde vi heller ikke handlet.
Det er jo grunner til å være skeptisk til om hun
har rett, for hvis hun har rett så er det en type
kunnskap som gir deg kunnskap om den ytre verden, om ting som er eksternt for kroppen din og
bevisstheten din, men som ikke er observasjonsbasert eller slutningsbasert. Man kunne nesten sagt
(jeg vil ikke si det, men jeg sier det likevel) a priori.
Det er en type kunnskap som ikke er empirisk basert, den er aktørmessig fundert ved det at den er
fundert i handling. Det kontroversielle her er at
Anscombe kan leses som at praktisk kunnskap gir
deg handlingsbasert kunnskap om den ytre verden
som går lenger enn kroppen din. Det gjør i så fall
at man må tenke litt nytt om erkjennelsesfilosofi,
for det kan faktisk hende at dette er den primære
måten å vite om ting på – du er handlende før du
er erkjennende kunne man si. Det gjør at det er
veldig mye spennende å hente hos Anscombe fordi
det er så mye som endrer seg. Hvis man aksepteErik Dyrhaug
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rer det hun sier så er det mye som endrer seg med
hvordan man stiller spørsmål om kunnskap.
Hvilken rolle spiller dette synet i avhandlingen din?
I avhandlingen gir det en forklaringsmessig oppgave til handlingsfilosofi: Vi må forklare hva handlinger er, men et viktig hint om hva handlinger er
vil være denne typen praktisk kunnskap. Så uansett
hva man sier handling er, må det kunne forklare
hvorfor denne praktiske kunnskapen ser ut til å
være både spontan og nødvendig. Anscombe ender
opp med å si at praktisk kunnskap ikke bare er en
effekt av handling, det konstituerer handling.
Du skriver i profilen din på instituttets nettsider at du er særlig opptatt av det underliggende metafysiske bildet som kreves
for å kunne se mennesket som et moralsk og rasjonell aktør. Er
det vi har pratet om nå, og det du skriver om i avhandlingen
din, er det metafysikk?
Ja.
Kan du fortelle litt om synet ditt på metafysikk? Hva er det
man gjør i metafysikk?
Det er jo et kjempespørsmål da, men en av de tingene jeg tror inviterer til metafysikk når man driver med moralfilosofi og handlingsfilosofi på den
måten jeg har skissert opp nå
Handlingsfilosofien må – altså at man begynner med
ta for seg spørsmål om dette spørsmålet om hvorfor
jeg skal være moralsk, og mehvordan en verdensbe- ner at dette på en eller annen
skrivelse som vi er villi- måte må besvares med en teori
ge til å akseptere i dag om hva handling er for noe – er
at det ikke er tilfredsstillende å
kan romme aktørskap. ta utgangspunkt i ting som er
nødvendige for oss. Det å tenke
over oss selv som moralske aktører ser ut til å være
en nødvendighet, en slags aristotelisk nødvendighet som man kaller det. Aristoteliske nødvendigheter er måter å tenke på oss selv på som vi kanskje
ikke kan droppe uten å miste oss selv. Aktørskap
kan være en slik kategori: Hvis vi slutter å tenke på
oss selv eller andre som aktører, så mister vi i alle fall
deler av oss selv. Jeg tror vi mister mye av oss selv.
Rettsvesen – moralske normer i det hele tatt ser ut
til å være umulig uten aktører. Men det er ikke nok
bare å si at du har en aristotelisk nødvendighet, så
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var dét den saken. Aristotelisk nødvendighet kan
også vise seg å mangle metafysisk grunnlag, det kan
vise seg å være feil. Det kan hende vi ikke kan tenke
på oss selv uten fri vilje, men hvis det er slik at fri
vilje er en umulighet, så tar vi feil om den saken. Vi
er rett og slett dømt til å ta feil. Kanskje er vi konstruert på en slik måte, det vil si evolvert på en slik
måte at vi ikke kan la være å tenke på verden på en
annen måte enn at vi er frie og handlende. Men det
i seg selv er ikke et godt nok argument til at vi kan
basere metafysikken på det. Handlingsfilosofien
må ta for seg spørsmål om hvordan en verdensbeskrivelse som vi er villige til å akseptere i dag kan
romme aktørskap. Jeg snakket om Aristoteles og
teleologi i sted, og det er en måte å se på verden på
som vi ikke er villige til å gå med på i dag. Vi mener
ikke at kometen går rundt sola, fordi den har som
mål å gå rundt sola ikke sant? Spørsmålet blir: Er vi
noe annerledes enn kometen i så henseende? Har
vi noe mål, og i så fall, hvordan kan vi forklare det?
Hvis de samme naturlovene styrer alt så er det et
spørsmål om vi også er underlagt disse på en måte,
og om det at vi er underlagt disse lovene ødelegger
ting som aktørskap, rasjonalitet og frihet. Vi må
begynne å se på disse tingene med tanke på hvordan vi ser på resten av verden, de må passe inn på
en eller annen måte. Enten så passer de inn ved å
være på lik linje med andre ting i universet, eller så
er de egne sui generis kategorier. En av mine grunntanker er at aktørskap er en type entitet som vi ikke
kan klare oss uten når vi skal forklare hvordan verden er og hvordan den henger sammen. Så den har
da, etter min mening, metafysisk virkelighet. Den
er ikke noe som kan reduseres til noe annet, den
består ikke av noe annet. Aktørskap er et primitiv
på linje med andre ontologiske eller metafysiske
primitiver. Kunnskap er en annen primitiv som jeg
mener man må ha inn i metafysikken for å beskrive
verden på en best mulig måte. Men kunnskap er en
relasjon på makronivå, den er ikke mellom kvarker,
det er noe vi har. Så vi har en makro-relasjon, og
vi har en makroentitet, og det er oss. Å gjøre dette
til metafysikk er å ta dette pratet alvorlig, og se hva
slags ting i verden som denne måten å snakke på
reflekterer. Hvis vi ikke finner det så er alt tapt.
Takk skal du ha for din tid, og lykke til videre med disse
prosjektene.
Takk skal du ha.

