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H

edda Hassel Mørch er doktorgradsstipendiat i filosofi ved UiO, men tidligere var hun redaksjonsmedlem og redaktør i Filosfisk supplement. I to og et halvt år (fra
3/2007 – «Språk og virkelighet» – til 1/2010 – «Žižek»)
befant hun seg i studentfilosofiens indre krets. Hun har
blant annet skrevet artikkelen «Verden som sjeler i et komputasjonelt system: En tolkning av Leibniz monadologi»
(2/2009 – «Væren») og intervjuet Jerry Fodor (4/2009 –
«Tid»). Nå har hun gått fra å bedrive studentfilosofi til
å bedrive filosofi. I anledning jubileumsnummeret har vi
derfor intervjuet henne om Filosofisk supplement og hennes filosofiske virksomhet, først som masterstudent og nå
som doktorgradstipendiat. Det hviskes i korridorene om
gjenoppstandelsen av en gammel og for flertallet av analytikere uhørt doktrine som lar seg spore til Heddas kontor.
Vi går ryktene etter i sømmene og kaster oss inn i Heddas
mentale kosmos!
Før du ble stipendiat var du med i Filosofisk supplement. Kan
du fortelle litt om hvordan det var? Hvilken rolle spilte det i
din studiehverdag?
Det tok mye tid og var mye arbeid, men det var
veldig lærerikt samtidig. Det er veldig nyttig å gi
tilbakemelding på andres arbeid for da ser man hva
man selv gjør i et litt annet lys. Det var også hyggelig og sosialt, og ga en masse anledninger til å høre
om deler av filosofien jeg selv ikke drev med. Det
var også interessant å være med på å styre Filosofisk
supplement generelt. Det var flere prinsipielle konflikter i redaksjonen omkring hva Filosofisk supplement skulle være og ikke være, enten det gjaldt nye
spalter, hvilke artikler som skulle publiseres, eller
hvilke illustrasjoner vi skulle bruke. Da ble det ofte
opphetet debatt og sene kvelder.

Du skrev masteroppgave om panpsykisme. Hva er
panpsykisme?
Panpsykisme, helt generelt, er ideen om at alt som
konkret eksisterer har mentale egenskaper i en eller
annen form eller grad. Så er det jo et åpent spørsmål, for det første hva mentalitet er – hvordan det
defineres – for det andre hvordan man deler virkeligheten opp i ting som har disse egenskapene. Så
for å ta det siste først: De aller færreste panpsykister
tenker at stoler og bord og steiner og slikt har mentale egenskaper som den type enheter. Man tenker
gjerne at de grunnleggende enhetene i universet,
kvarker for eksempel, byggestenene, har en primitiv form for mentalitet, som setter seg sammen i
vår type mentalitet ved visse anledninger. I hjerner,
for eksempel, kombinerer de seg til en mer kompleks mentalitet. Det gjelder da ikke for bord og
stoler og den slags.
Hvordan kom du på å skrive om dette?
Nei, altså, jeg kom på det som en logisk mulighet
i løpet av innføringskursene. Det var en mulighet
som ikke ble nevnt, og da jeg noen år senere i filosofihistorie leste Leibniz, som har en panpsykistisk
posisjon, syntes jeg det hørtes fornuftig ut, rett og
slett – i motsetning til hva mange av kommentatorene mente. Litt etter det igjen oppdaget jeg i
en bokanmeldelse at flere analytiske filosofer som
er aktive i dag, har begynt å forsvare panpsykisme,
bare de siste få årene. Da bestemte jeg meg gradvis for å skrive masteroppgave om det; dét ville jeg
finne ut mer om.
Panpsykisme er jo en ganske aparte posisjon; fysikalisme er
nærmest ortodoksi og regnes som utgangspunktet for videre
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filosofi. Du skriver i masteroppgaven at fysikalismen er
usammenhengende og ute av stand til å forklare blant annet
kausalitet: Hvordan har det seg at alle overser hvor alvorlig
usammenhengende fysikalismen er?
Fysikalismen løser jo en hel del problemer som
dualisme og andre posisjoner sliter med, så den har
jo klart mange gode elementer, men panpsykismen
kan ta vare på disse løsningene samtidig som den
løser andre problemer. Men hvordan har det seg
at mange overser problemene med fysikalisme, eller hvor alvorlige de er? Det er kanskje det at man
tenker at det er det beste alternativet, så det må på
en eller annen måte være riktig. Man tenker for
eksempel: «Ingen av de andre alternativene fungerer; fysikalisme er det eneste fungerende alternativet – så selv om vi ikke helt kan forstå hvordan
bevissthet er fysisk, må den være det på en eller
annen måte». Og når man først har bestemt seg
for at det er den beste posisjonen, får man kanskje
en slags illusjon om at problemet lar seg løse på en
eller annen måte. Men med en gang man ser at det
er andre muligheter, som panpsykisme, begynner
man kanskje å overveie om fysikalismens problemer faktisk er uløselige.
Forbindelsen til kausalitet, det er din egen idé, er det ikke?
Jo – eller for så vidt er det ikke min egen idé, men
det er noe som ikke diskuteres nå for tiden. Det har
vært diskutert i tidligere tider og når man forteller kortversjonen er responsen man får ofte «dette
er et skikkelig dårlig argument». Når man forklarer detaljene – noe jeg sannsynligvis ikke får tid
til nå – virker det litt mer interessant, håper jeg.
Argumentet har historisk vært til stede hos mange
filosofer, både i form av et argument for panpsykisme eller et reductio ad absurdum av premissene
(for dem som synes panpsykisme er absurd, noe
som selvfølgelig er helt feil). Ideen er denne: Man
begynner med et ikke-reduksjonistisk syn på kausalitet. Deretter tenker man at man også må si
noe om hva en kausal forbindelse, en nødvendig
forbindelse om du vil, eller kraften som forbinder
årsak og virkning, er for noe. Man kan ikke bare
si at noe eksisterer samtidig som man erklærer seg
fullstendig uvitende om hvilke egenskaper det har.
Så kommer man frem til at den eneste måten man
kan si noe om dette på er ved å bruke analogier
fra vår egen opplevelse av handling, motivasjon og
vilje. Når man går litt nærmere inn på det viser
det seg at dette ikke er en metafor som man kan
benytte som en ren heuristikk og deretter legge

bort. Og man kan heller ikke påstå at opplevelse
av handling, vilje etc. er en form for persepsjon av
ikke-mental kausalitet. Så hvis man vil bruke den
typen taktikk er man forpliktet til panpsykisme,
mener jeg. Så er jo spørsmålet hvorfor man skal
være ikke-reduksjonist om kausalitet, og man må
også si noe mer om hvordan disse handlingsanalogiene fungerer.
Det er jo en ganske utbredt skepsis til mentale kapasiteter som
viljen. Kan du si noe kort om hvorfor argumentet er mer appellerende enn de skeptiske fysikalister umiddelbart tror?
En måte å se dette på er at noe av bakgrunnen for
fysikalisme i dag nettopp er at man vil ta vare på
intuisjonen om at det mentale har en kausal kraft.
Det er jo blant annet derfor man er fysikalist, dvs.
enten identitetsteoretiker
eller funksjonalist, heller Med en gang man ser at det
enn dualistisk epifeno- er andre muligheter, som
menalist. For det var jo panpsykisme, begynner
blant annet sånn fysikalismen begynte. Det sier man kanskje å overveie om
litt om hvor viktig det fysikalismens problemer
er også for fysikalister at faktisk er uløselige.
man kan si noe om vilje
eller i det minste opplevelsen av mentale hendelsers kausale kraft. Når man ser at dét er noe mange
både fysikalister og ikke-fysikalister vil, kan man
spørre hvor godt fysikalismen gjør dette, og hvis
den ikke klarer å gjøre det på en bra måte, så forsvinner mye av motivasjonen for fysikalisme i det
hele tatt. Jeg vet ikke om det ga mening.
Ja, det gir god mening og knytter an til neste spørsmål. Galen
Strawson er en av de store når det gjelder panpsykisme. Og
argumentet hans for panpykisme kan oppsummeres ganske enkelt. Hvis vi sier (1) monisme – det finnes bare en type stoff;
(2) mentale, iboende egenskaper finnes; (3) grunnstoffet hvori
verden består er mentalt. Kan det gjøres så enkelt?
Ja – eller, tredje premiss er at såkalt radikal emergens er umulig, det er som å postulere et mirakel.
Jeg tenkte å spørre litt om emergens etterpå, men først lurer
jeg på: Kan man ikke i en viss forstand også si at alt er fysisk?
Jo, Galen Strawson gjør jo dette. Han sier at fysikalisme leder til panpsykisme – at panpsykisme er
en form for fysikalisme. Men det kommer jo an på
hvordan man definerer det fysiske. Hvis man definerer det fysiske som «de egenskapene som postuReier Helle
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leres av fysisk teori (eller den ideelle fysiske teorien)
og alle egenskaper som superevenierer på dem», så
er ikke ikke-reduserbare mentale egenskaper fysiske. Men man kan bruke en annen definisjon av
det fysiske, som Strawson gjør: Man kan peke på et
paradigmatisk fysisk objekt, en stein eller noe sånt,
og si at alt er laget av samme typen stoff som den
tingen er laget av. Siden man da bruker en rigid
designator kan man referere til en type stoff eller
substans, dvs. det fysiske, uten å kjenne alle dets
essensielle egenskaper. Så hvis man ikke forutsetter
at hele det fysiskes indre vesen kan fanges opp av
fysisk teori, hvis man bygger inn muligheten for
egenskaper fysisk vitenskap er uvitende om i definisjonen av det fysiske, da kan en panpsykist si at
alt er fysisk.
Det er lett å bli fanget opp i denne dikotomien mental-fysisk,
men hvis man er litt forsiktig er det altså riktig å si at alle
ting er fysiske ting? Hvis man forstår fysiske ting ikke først og
fremst i kontrast med mentale ting, men som de hverdagslige
tingene vi mener er virkelig og som de fleste mener skal falle
under fysisk teori, vil man vel si at tingene som har mentale
egenskaper er slike ting?
Ja, nettopp. Fysikalister begynner gjerne med å
stille spørsmål om hva det mentale er, og om det
egentlig er slik vi tror det er. Panpsykister begynner
heller å spørre hva det fysiske er, for panpsykistene
tar heller det mentale for gitt. De stiller spørsmål
om det fysiske i stedet. Og da kommer man frem
til at det ikke alltid er så lett å svare på det som man
tror. Det er ikke uproblematisk å gi en definisjon
av det fysiske som ikke gjør at fysikalisme enten
blir usann eller triviell.
Strawson sier jo at det dessverre tilfalt filosofien å komme med
den verste tåpeligheten i hele den menneskelige tenknings historie: å benekte at erfaring finnes.
Ja, eller opplevelse, experience. Såkalte eliminative
materialister benekter at subjektiv opplevelse eksisterer. Mange vil si at dette er den ultimate selvmotsigelse eller absurditet, mens andre mener at dette
er teoretisk ryddig. Jeg er enig med Strawson.
Det jeg ville frem til med spørsmålet om fysiske ting er at panpsykisme, til tross for at det dreier seg om mentale egenskaper,
ligger langt unna en slags spøkelsesaktig kartesiansk idé om
ånd og det mentale. Verden forblir den samme som vi ser –
den vi tror vi befinner oss i – bare at innsiden av tingene vi
omgir oss med blir annerledes.
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Ja, helt klart. Da kommer vi også inn på et annet
viktig argument for panpsykisme. Når man spør
seg «hva er egentlig det fysiske?», så kommer man
frem til at alt man kan si om det fysiske, alle de
fysiske egenskaper man kan sette navn på eller har
noen erfaring med, er relasjonelle, eventuelt disposisjonelle, egenskaper. Å ha negativ ladning for
eksempel, er det samme som blant annet å frastøte
andre partikler med negativ ladning. Slik blir alle
fysiske ting definert gjennom hvordan de oppfører
seg overfor hverandre. Det blir en sirkel av relasjoner. Da kan man tenke: Er det ikke slik at relasjoner må ha relata og at ting må ha egenskaper i seg
selv, ikke bare i relasjon til andre ting? For å eksistere forut for relasjoner, som relata, må ting ha noen
egenskaper som bare angår dem: såkalte intrinsiske
egenskaper. Andre tings intrinsiske egenskaper har
vi nærmest per definisjon ingen erfaring av, for
de relaterer seg ikke til oss. Det er ikke egenskaper som har å gjøre med hvordan de relaterer seg
til andre ting, deriblant oss, men likevel kan man
med en viss begrunnelse si at det må være slik at
fysiske ting har intrinsiske egenskaper som vi ikke
kan ha noen erfaring med. Ok, men så innser man
at det finnes en type intrinsisk egenskap som vi har
erfaring med, og dette er mentale egenskaper som
vi har erfaring med gjennom vårt eget tilfelle. Så
postulerer man det samme i resten av naturen. Dét
har ikke noe å si for hvordan man forholder seg til
naturen vitenskapelig, for de relasjonelle egenskapene forblir de samme og det er disse vitenskapen
beskjeftiger seg med.
Dette er jo kjernen i argumentet vi snakket om i sted, nemlig
at vi har en direkte tilgang til noen intrinsiske egenskaper –
våre egne. Skillet mellom intrinsiske og ekstrinsiske egenskaper
er imidlertid notorisk sleipt, hvordan tar du hånd om det?
En vanlig måte å definere intrinsiske egenskaper
på er: egenskaper en ting kunne hatt selv om den
var den eneste tingen i universet. Men ting som er
alene i universet har jo egenskapen å være ensom
og det har med andre ting å gjøre. Derfor sier for
eksempel David Lewis at det er egenskaper som
er uavhengige av hvorvidt tingen er alene eller
sammen med andre ting. Og da tenker man ikke
«kausalt uavhengige», for det er jo en a posteriori
sak, men konseptuelt uavhengige. Gitt at idealistisk solipsisme er en mulighet, så kunne det vært
slik at min mentalitet eksisterte alene i universet,
uten noen andre ting. I en viss forstand kunne den
gjort det.

I hvert fall hvis vi skal stole på Descartes.
Ja, på denne måten går man delvis tilbake til
Descartes. Uavhengig av hvordan ting ellers måtte ha seg kan man være sikker på at det mentale
eksisterer.
Når du definerer iboende eller intrinsiske egenskaper på den
måten, får du meg til å tenke på en gammel forståelse av
substans: De intrinsiske egenskapene er ikke avhengige av noe
annet for å være, de er selvstendige. Hva er substans innenfor
panpsykismen?
Det blir jo det mentale, kan du si. For det mentale
er det som står for enhet. Man kan tenke at alt er
relasjoner, slik det fysiske fremstår under et visst
syn. Men, som E.J. Lowe sier, da blir det slik at
hver ting i en forstand skylder sin identitet til en
annen ting. Noe er ikke et elektron uten at det potensielt har en masse andre ting å forholde seg til,
og disse tingene må igjen ha andre ting å potensielt
forholde seg til, og så videre. Mentalitet har derimot en selvstendig eksistens og blir under panpsykisme det som alle ting skylder sin identitet til. På
den måten spiller jo det mentale rollen som substans og jeg synes selv at det er veldig interessant å
gå tilbake historisk og se for eksempel på Leibniz,
Spinoza, hvordan de forholdt til dette, fordi terminologien de bruker plutselig ikke lenger er så
avleggs. Og man kan jo også – Strawson er inne
på dette – se hvordan panpsykismen rister av seg
siste rest av positivismen, som ligger latent i mye av
dagens fysikalisme, selv om man liksom skal være
ferdig med den. Og da kommer dette nødvendigvis
litt tilbake – denne gamle metafysiske terminologien, «substans» og «kraft», som jeg vil ha tilbake,
«aktivitet» og mange sånne ting. Plutselig spiller de
en rolle igjen.
Ja, det er jo flere som har sagt at man nå endelig kan holde på
med metafysikk igjen. Panpsykismen er jo et eksempel på det.
Du nevnte emergens, og i oppgaven din skriver du at genuin
emergens, skikkelig emergens, er ubegripelig. Hva tenker du
på da?
Panpsykister hevder at fysikalister, av den typen
som ikke implisitt er eliminativister, forutsetter en
form for emergens som ikke bare er ubegripelig,
men også umulig. Begrepet «emergens» slenges jo
rundt og betyr alt mulig. Man kan skille mellom
ulike typer: Du har epistemologisk emergens, som

er mønstre på makronivå som ontologisk ikke er
noe annet enn ting på mikronivå som følger sine
lover, men man kan komme frem til disse mønstrene uten å undersøke på mikronivå og man kan
ha en vitenskap om dette. Det er kanskje overraskende at disse mønstrene oppstår og er stabile, men
det er for så vidt ikke noe nytt. Så har du emergens
av oppførsel: Det er kanskje slik at når fysiske byggestener entrer visse kombinasjoner så begynner de
å oppføre seg annerledes enn de ellers ville gjort.
Hvis du har en partikkel i et laboratorium som flyr
rundt alene, vil den følge en viss lov, men når den
går inn i en kompleks sammensetning med andre
partikler vil den plutselig begynne å oppføre seg
på en annen måte (det er et åpent empirisk spørsmål hvorvidt dette faktisk skjer). Så man kan ikke
forutse hva partikler vil gjøre i komplekse kombinasjoner ut fra hvordan de oppfører seg alene, eller
mer eller mindre isolert. Dette er greit nok. Men
gitt at bevissthet ikke kan reduseres til en type oppførsel eller funksjon (dette blir implisitt eliminativisme), vil man ikke kunne Å si at det mentale oppsi at det mentale «emergerer» fra det fysiske på noen står fra det ikke-mentale
av disse måtene. Den tredje blir som å si at det mentypen emergens går ut på at tale bare dukker opp –
det rett og slett oppstår en
ny form for enhet eller ek- det blir nærmest som et
sistens, ikke bare en ny type mirakel.
oppførsel. Dette må være
hvordan mentalitet emergerer, for mentalitet er
verken et overraskende mønster eller noe kjent som
begynner å oppføre seg på en ny måte, men derimot en ny type eksistens eller ontologisk kategori.
Men er det da riktig å si at dette nye oppstår og
følger fra den fysiske basen? Man kan godt si at det
finnes en lov slik at hver gang man har en bestemt
fysisk sammensetning så oppstår det mentalitet,
men hvis det mentale bare er lovmessig forbundet
med det fysiske, kan det fortsatt være ontologisk
distinkt fra det fysiske. Emergens er ment å sikre
en mer intim forbindelse mellom det mentale og
det fysiske enn kausalitet eller lovmessighet. Man
skal ikke behøve en «ekstra» lov; det mentale skal
følge fra det fysiske «av seg selv». Men hvordan kan
det ha seg at det mentale oppstår direkte, «av seg
selv», fra det fysiske? Panpsykister vil hevde at når
man sier at det fysiske er ikke-mentalt, så har man
dermed også sagt at det ikke er noe ved det fysiske
som gjør at det mentale kan oppstå fra det. Det
mentale er tydelig noe annet enn det ikke-mentale
og kan derfor ikke sies å følge direkte fra det – ting
følger ikke fra sin logiske motsetning. Å si at det
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mentale oppstår fra det ikke-mentale blir som å si
at det mentale bare dukker opp uten grunn – det
blir nærmest som et mirakel.
Det virker som man har et dualistisk utgangspunkt, men prøver å unngå dualisme uten å vite hvordan man skal redusere
det ene til det andre.
Ja, det blir litt som dualisten Uwe Meixner sier:
Enten er det mentale og det fysiske
Man må slutte å det samme – da har vi monisme (men
ta det fysiske for det er vanskelig å få det til å gå opp at
det mentale er identisk med det ikkegitt og være mer mentale) – eller så er det noe annet, og
kritisk til visse da har vi dualisme. Så prøver man å
aspekter av såkalt finne noe i mellom. Men enten er det
det samme eller så er det noe annet.
metodologisk Det finnes ikke noe tredje alternativ.
naturalisme. Mange vil kalle panpsykisme en slags
identitetsteori eller en slags toaspektsteori, men panpsykismen definerer ikke det fysiske som det ikke-mentale, så derfor kan det fungere.
La oss gå litt tilbake til substanser. Det virker jo klart og greit
at det mentale på en eller annen måte spiller en vesentlig rolle
for substansialitet innenfor panpsykismen, men hvordan forholder det panpsykistiske substansbegrepet seg til det aristoteliske? Da tenker jeg først på: Er vi substanser?
Ja, i en viss forstand. Innen den formen panpsykisme som diskuteres mest i dag sier man at grunnleggende, primitive mentaliteter kombinerer seg til
komplekse mentaliteter, og at vi selv er slike kombinasjoner. En slik kombinasjon er en ny substans
eller enhet, men ikke i en absolutt forstand. Det
er ikke slik at våre «sjeler» må være udelelige, evige
og udødelige selv om de er enhetlige og substansielle. De kan oppstå av enklere deler og oppløses i
enklere deler. Vi eksisterer som midlertidige, kombinerte enheter.
Jeg tenkte spesielt på at hvis jeg er en substans innenfor det
aristoteliske rammeverket, så er det visse forandringer jeg ikke
kan gjennomgå uten å opphøre som substans. Delene hvori
jeg består forblir, men sammensetningen slutter å eksistere.
Gjelder det også her?
Mange panpsykistiske syn er veldig enig i det. Vi
kan slutte å eksistere som substanser når vi dør. Da
går den helheten som er deg i oppløsning og deler
seg opp i enklere enheter.
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Dette er jo også en form for emergens. Substanser hos
Aristoteles er artefakter eller organismer. Hvis en klokke er
en substans så skjer det et eller annet viktig når man setter
sammen klokkebitene, som ikke viser seg ved å betrakte bitene
hver for seg; klokkens substansialitet har å gjøre med å måle
tiden og man kan ikke uten referanse til helheten se hva den
enkelte del skal gjøre.
Noen sier at emergens er når en helhet er mer enn
summen av sine deler. Mange panpsykister mener
at dette skjer i mental kombinasjon av enkle til
komplekse mentale helheter. Mentale kombinasjoner skal ikke være såkalte aggregater. Når enkle
mentaliteter kombineres til kompleks mentalitet
oppstår det en ny enhet. Man tenker at de tidligere
delene ikke opphører å eksistere når den nye enheten oppstår, men samtidig er de ikke lenger bare de
samme. De forandres i kraft å ta del i denne nye
enheten. Det å forklare hvordan denne kombinasjonen og emergensen foregår er det store problemet, og en av de første innvendingene man hører
mot panpsykisme.
Hva er problemet?
Dette med hvordan substanser kombinerer seg.
Hva er prinsippet? Hva er mekanismen? Hva er
kjennemerket for kombinasjon? Spørsmålet er
om det er like vanskelig å forklare dette som å
forklare hvordan det mentale skulle oppstå fra det
ikke-mentale, som man må under fysikalismen.
Panpsykister må kanskje medgi at de også forutsetter en form for emergens med mental kombinasjon, men vil si at dette ikke er en radikal emergens
slik som fysikalismen forutsetter.
Du jobber fortsatt med panpsykisme. Hva holder du på med
nå? Hva skal du skrive om?
Jeg skal skrive om dette kausalitetsargumentet som
jeg nevnte i begynnelsen og gå inn i alle detaljene
der og forhåpentligvis komme frem til at det fortsatt kan spille en rolle i denne nye konteksten, hvor
ikke-reduksjonistisk kausalitet begynner å få nytt
fotfeste, og vise at dette argumentet plutselig kan
spille en større rolle etter å ha vært litt bortgjemt
i historien.
Høres spennende ut. La oss avslutte med å knytte panpsykisme
an til en annen strømning. I Mind and World hevder John
McDowell at vi må foreta en «reenchantment of nature», og
med det mener han at vi må lese mening og hensikt inn i den

omværende naturen i en eller annen forstand. Er McDowells
filosofi en utvikling i riktig retning?
Nå er ikke jeg veldig godt kjent med McDowell,
men du har kanskje samme poeng hos Thomas
Nagel, når han sier at hvis vi skal ha noe håp om
å løse sinn-kropp problemet, så vi endre vår oppfatning om det fysiske. Man må altså ikke endre
oppfatningen om det mentale, slik mange fysikalister vil, men man må utvikle et nytt begrep om
det fysiske. Det virker å ligge litt i samme gaten.
Og da kommer panpsykismen og sier at det er
nettopp denne typen nytt begrep om det fysiske
vi trenger, vi må slutte å knytte forståelsen av det
fysiske utelukkende til fysisk teori, men også tenke
på dette med intrinsiske egenskaper og at det har
med mentalitet å gjøre. Så dét er absolutt samme
tanken. Kanskje McDowell har noe litt annet i tankene, men det er samme tendensen. Man må slutte
å ta det fysiske for gitt og være mer kritisk til visse
aspekter av såkalt metodologisk naturalisme – at
man tar vitenskapens suksess på sitt område som
argument for at dens metoder skal forlenges til filosofien. I stedet må man ikke være redd for å gi
filosofien et eget domene.
Siste spørsmål: Mot slutten av oppgaven din har du et sitat
fra Colin McGinn. Han sier «there is something vaguely hippieish, i.e. stoned, about the doctrine». Er du ikke litt enig?
Er det ikke en fare for å henfalle til sjamanisme og overtro?
De fleste panpsykister innenfor den analytiske filo-

sofien er jo veldig langt fra hippier og de føler seg
jo tvunget til dette gjennom kraften av det bedre
argument. De synes jo ofte det er litt flaut. Først nå
i det siste har mange turt å stå frem.
Vi er nærmest vitne til en panpsykistisk frigjøring?
Ja, det kan kanskje se litt sånn ut. Men panpsykister flest vil helst ikke bli assosiert med noe hippieaktig, så derfor er det veldig viktig å argumentere
systematisk. Men man må jo kanskje innrømme at
panpsykisme er veldig mye mer kompatibelt med
ganske mye nyreligiøsitet og det ene og det andre,
men det følger ikke fra panpsykisme på noen som
helst måte at overnaturlige fenomener er mulige.
Men samtidig virker det plutselig som man ender
opp med litt det samme verdensbildet som for eksempel buddhismen, men fra en helt annen kant.
Det er jo i seg selv interessant.
Og buddhistene kan jo godte seg over at vi i vesten bare brukte
3000 år på å skjønne at de hadde rett hele tiden.
Men i hvertfall: Denne hippie-assosiasjonen og
lignende er jo en del av noe som i praksis kanskje
utgjør det mest effektive argumentet mot panpsykisme; noen kaller det «the incredulous stare»-argumentet. Panpykister er da så modige at de ikke
bryr seg om at de virker litt sprø.
Ok. Tusen takk Hedda!

Reier Helle
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