DE GLEMTE
KVINNENE
Av Eilin Høgmann Dehli

Gjennom hele vestens filosofihistorie har kvinner tatt aktivt del i det filosofiske ordskiftet. Likevel er det et stort fravær av kvinnelige filosofer blant filosofihistoriens klassikere. En enkel hypotese om dette fraværet er følgende:
Kvinnelige filosofer har ikke levert bidrag av god nok faglig kvalitet. En nærmere undersøkelse viser imidlertid at det er lite grunnlag for denne hypotesen.

D

enne teksten1 tar utgangspunkt i en observasjon: Det
er få kvinnelige filosofer som er omtalt i vår klassiske
filosofihistoriske litteratur. Nevnes det en kvinnelig filosof,
er hun sjelden viet stor spalteplass og enda sjeldnere ansett
for å ha bidratt med noe av betydning til fagfeltet. For
å sitere Eileen O’Neill: «Women are not included in the
standard nineteenth- and twentieth-century histories of
European philosophy as significant, original contributors
to the discipline’s past» (1998:17). Skal en bedømme ut
fra filosofihistoriske klassikere,
Skal en bedømme ut de fleste universiteters lærebøker
fra filosofihistoriske og populærlitteratur om filosofi,
klassikere får man inn- får man inntrykk av at det ikke
trykk av at det ikke har har eksistert kvinnelige filosofer
overhodet, i det minste ikke før
eksistert kvinnelige i det 20. århundre.2 Kvinner har
filosofer overhodet, riktignok møtt strukturelle hindi det minste ikke før i ringer som har begrenset deres
det 20. århundre. muligheter til å produsere filosofiske tekster. Dette kan forklare
hvorfor det historisk er færre kvinnelige filosofer. Idealene
som ble forfektet, både i filosofien og samfunnet for øvrig,
tilla kvinner en dårligere eller i enkelte tilfeller annen type
fornuft enn den menn var i besittelse av. Kvinner fikk ikke
tilgang til institusjonell utdanning før slutten av 1800-tallet, og det å skrive eller på annen måte delta i en offentlig
debatt var ikke ansett for å være god kvinnelig oppførsel.3
Det har blitt gjort mye arbeid de siste tiårene med hensyn
til å synliggjøre og analysere verk av kvinnelige filosofer.
Eksempler på dette er Mary Ellen Waithes firebindsverk
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om kvinnelige filosofer fra antikken til det 20. århundre
og Eileen O’Neills Disappearing Ink (1998).4 På tross av
disse arbeidene ser det fortsatt ut til å være liten interesse
for å inkludere kvinnelige filosofer i pensumlitteratur og
generelt i filosofiske leksika.
I denne teksten vil jeg gi et bidrag til diskusjonen om
hva som forårsaker og opprettholder kvinners tilsynelatende fravær i filosofihistoriens klassikere, gjennom å drøfte
en hypotetisk påstand:
De kvinnelige filosofene har ikke skrevet bidrag av god
nok faglig kvalitet.
Jeg vil undersøke om det er grunnlag for denne påstanden. Finnes det en eller flere standarder for hva god filosofi
er, og i så fall, hva eller hvem setter denne standarden?
Hva er filosofi?
Lars Svendsen skriver i boka Hva er filosofi:
Det finnes ingen ubestridte filosofiske påstander og argumenter. Det finnes ingen allment aksepterte metoder og heller ingen allment aksepterte autoriteter man kan henvise til.
Absolutt alt, deriblant filosofiens legitimitet i det hele tatt, er
åpent for diskusjon. (2003:17)

Det er med andre ord vanskelig å enes om en god definisjon og dermed fastsette noen grunnleggende kriterier på
hva som skal regnes som filosofi. Med dette som bakgrunn
blir det vanskelig å avgjøre om kvinnelige filosofers bidrag
kan sies å være av god filosofisk kvalitet. Filosofi karakteriseres ved å være et flytende fagfelt, det har forandret

losofi.7 De antagelsene Warren går inn på, er rasjonalisme,
essensialisme, objektivisme, universalisme og absolutisme.
Dualismer er ofte såkalte gjensidig utelukkende størrelser,
altså dikotomier som fornuft versus følelser, privat versus
offentlig, partikulært versus allment. Det sjette trekket,
som ikke tilhører fundamentet i kanonisert filosofi, men
likevel har en plass i Warrens «hus», er en metodologisk
preferanse for en argumentbasert analytisk stil, som ofte
involverer symbolsk logikk (2009:5–8). Hvis en velger å
inkludere kvinners bidrag, vil en slik fremstilling fremstå
mer differensiert. Blant annet kan nye problemstillinger
komme inn i «huset», i stedet for å være utdefinert som
ikke-filosofi eller mindre viktige filosofiske problemer.
Dette kommer jeg tilbake til. I det følgende vil jeg ta opp
sjanger- og formkrav, også aspekter som tradisjonelt har
bestemt om en tekst regnes som filosofisk eller ikke – jf.
Warrens sjette trekk. Jeg vil gjøre dette med utgangspunkt
i Catherine Gardners bok Women philosophers: Genre
and the Boundaries of philosophy (2004). Gardner har det
meste av sitt fokus på moralfilosofi. I boken tar hun opp
fem kvinnelige filosofer hun mener har blitt misforstått
som ufilosofiske eller ansett for å ha bidratt med mindre
enn de faktisk har.
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seg mye opp gjennom historien. Faget har historisk sett
inkludert en rekke andre fag enn det som i dag regnes som
filosofi, og beror på enkeltpersoners forsøk på å besvare
såkalte særegne filosofiske spørsmål (eller problemstillinger), slik som for eksempel «Hva er et godt liv?». Faget
bestemmes derved i stor grad av personen som forsøker å
besvare disse spørsmålene, og hva slags oppfatning en har
av hva filosofi er, vil påvirke hva slags spørsmål en velger
å stille. Det er mange ulike skoler og retninger i filosofi,
med uklare skillelinjer, selv mellom de mest fremtredende
hovedretningene per i dag, kontinental og analytisk filosofi. Det går likevel an å finne en viss konsensus om hva
som regnes som de mest relevante områdene for filosofisk
refleksjon, og hva en bør lese hvis en tar en utdanning i
filosofi. Denne samlingen av filosofiske tekster refereres til
som «den filosofiske kanon». Kanon (fra gr.) betyr opprinnelig «regel» eller «rettesnor», det vil si at det er en standard
som annet måles opp mot.5 For filosofiens del betyr det at
vår filosofiske kanon anses som representativ filosofi, som
god filosofi – og blir en målestokk for andre bidrag.
Jeg tar utgangspunkt i Karen J. Warrens analyse av hva
hun mener er den vestlige filosofiske kanon, i boka An
Unconventional History of Western Philosophy (2009). Hun
skisserer seks egenskaper eller trekk ved vestlig filosofi som
har hatt tradisjonell betydning. Disse danner fundamentet
i den filosofiske kanon. Warren illustrerer med en metafor
om et hus, der fem trekk utgjør grunnmuren, mens et sjette trekk hører med til overbygningen. Det første trekket er
at den vestlige filosofiske tradisjonen har sitt opphav i antikkens Hellas, det andre er at det refereres til de filosofer
og tekster som vanligvis blir brukt i undervisningen på de
store utdanningsinstitusjonene. Disse filosofene er nesten
utelukkende mannlige.6 Det tredje og fjerde trekket ved
kanonisert filosofi er fokus på henholdsvis særegne filosofiske spørsmål og opptatthet av filosofiske problemer, som
for eksempel identitetsproblemet eller fri vilje versus determinisme. Spørsmålet er sentralt i utøvelsen av filosofi,
nærmere bestemt måten å spørre på. Ifølge Warren kjennetegnes filosofiske spørsmål ved å være grunnleggende,
generelle, og ofte i form av konseptuell eller logisk analyse
(hva er ment med x, eller hvordan følger x av y), og de
krever en form for begrunnelse. Spørsmålet en stiller, påvirker både ens forståelse og tolkning av et filosofisk problem og svaret en gir (2009:5–6, 16–17). En kan også si
at hva slags oppfatning av filosofi en har, påvirker hva slags
spørsmål en velger å stille. Et femte trekk ifølge Warren
er at det er slående enighet om hvilke grunnleggende antagelser, begreper, verdier, oppfatninger, definisjoner, distinksjoner og dualismer som tilhører kjernen av vestlig fi-
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Filosofiens sjangerkrav
Skriftsjangere deles vanligvis opp i sakprosa og skjønnlitteratur. Skjønnlitteratur deles da inn i epikk, lyrikk og
dramatikk, som igjen har delsjangere slik som roman, dikt
og skuespill. Formen til et verk kan være med på å bestemme sjangeren og omvendt. For eksempel forventes det
at en novelle har en viss form og struktur. Ifølge Catherine
Gardner har det hendt at verk av kvinnelige filosofer ikke
har oppnådd status som filosofiske på grunn av verkets
form. Hun knytter også verkets sjanger og form opp mot
forfatterens kjønn og ser da en sammenheng; ikke alle uttrykksmåter har alltid vært like tilgjengelig for kvinner. I
deler av 1700- og utover 1800-tallet var det enkelte skriftlige uttrykksformer
Hvis vi bruker kanonisert filosofi som ble ansett som
som utgangspunkt, vil mange feminine og bedre
egnet til kvinners
bidrag fra kvinner falle utenfor
angivelige dårligere
fordi de for eksempel tema- eller intellektuelle
kasjangermessig ikke passer inn. pasitet. Blant disse
uttrykksformene
finner vi brev, noveller, vers, dikt og andre typer «lette
sjangere» (Gardner 2004:xi–xii, 2). I tillegg til at sjangrene
ble ansett som feminine, var de også forbundet med det
private og det partikulære. Til sammen gjør dette at sjangrene passer dårlig inn i det Gardner omtaler som «den
dominerende modellen i moralfilosofi». Denne modellen
har mange likhetstrekk med Warrens beskrivelse av den
filosofiske kanon, og dette er ikke overraskende siden modellen er en del av kanon. Gardner hevder at:
[t]his dominant model of moral philosophy operates
on certain basic assumptions about what is included
in the field of morality – and thus the subject of moral philosophy. Its foundational assumption is that we
can state both neutrally and in advance what morality
consists in. (2004:5)
Den dominerende modellen i moralfilosofi rettes mot
offentlig sfære, siden den gjenspeiler virksomheter tradisjonelt knyttet til menn, eller mer bestemt en gruppe
fremstående menn. For å hanskes med moralske dilemmaer som oppstår på disse arenaene, trenger en prinsipper som er i tråd med rollene og idealene i denne sfæren.
For eksempel administrative roller og rettferdighetsidealer
– prinsippene skal kunne brukes av alle aktører og være
overførbare til lignende tilfeller (Gardner 2004:6–7). Det
er bruk for en upartisk og upersonlig tilnærmingsmåte til
problemstillingene i offentlig sfære, derfor setter også mo6
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dellen rasjonalitet høyt. Følelser som kjærlighet eller hat
kan skape partiskhet og komme i veien for rasjonell dømmekraft. Et klart eksempel på hvordan denne tankegangen
utspiller seg i mer moderne moralteori, er handlingsutilitarisme. Sfærer assosiert med kvinner, som den private
sfære og medfølgende omsorg for barn, har blitt devaluert
og skjøvet ut av moralfilosofiens område. Sett i lys av dette
fremstår ikke lenger modellen som objektiv og nøytral,
men reflekterer anliggender til en spesifikk gruppe mennesker. Kvinner har tradisjonelt ikke blitt tilkjent full moralsk kapasitet på grunn av at deres intellekt ble ansett som
mangelfullt eller annerledes enn mannens. Som Gardner
sier, så det derfor ikke ut til å eksistere noen reelle alternativer til denne dominerende modellen (2004:xiv, 6–7).8
Slike trekk som fremkommer i den – upartiskhet, objektivitet og systematisering – er ikke problematiske i seg selv,
men blir det så fort disse trekkene blir idealer for hvordan
«ordentlig» moralfilosofi skal være. Disse trekkene krever
spesifikke presentasjonsformer, slik som det akademiske
essayet. Andre sjangre faller da automatisk utenfor det «filosofiske»; brev egner seg dårlig til å fremsette stringente
argumentasjonsrekker (Gardner 2004:7–8). Kvinners arena var som oftest i hjemmet, med tilhørende omsorg for
barn. Dermed ble hennes område for moralsk refleksjon
i langt større grad det private og det partikulære, hvilket
Gardner mener gjenspeiles i de sjangrene de valgte å skrive
i. Hvis en skal skrive om temaer som ligger utenfor den
dominerende modellens område, vil det også være naturlig
å velge en annen sjanger, hevder Gardner (2004:xii, 7–8).
På den måten oppstår det en sirkel, der både form og innhold har noe å si for oppfattelsen av et verk som filosofisk
eller ikke.
Gardner illustrerer sitt poeng blant annet ved å bruke
Catherine Macaulays Letters on Education with observation on Religious and Metaphysical Subjects (1787/1974).
Macaulay har skrevet en rekke politiske skrifter, men
er mest kjent for det åtte bind store History of England
(1763–83). Letters er på vel 500 sider og er skrevet som
brev fra Macaulay til en student ved navn Hortensia.
Verket er tredelt, med én del om utdanning, én del om
samfunn og én del om moral. Gardner hevder at vi får
et holdbart filosofisk argument om vi leser verket som en
helhet. Det problematiske med fortolkningen av Letters
som et filosofisk verk er forventningene og antagelsene
skapt av verkets sjanger. Videre er det en tendens til at så
fort et verk har blitt klassifisert, undersøker kommentatorer heller dets bidrag til det respektive feltet enn å sette
spørsmålstegn ved klassifikasjonen. Letters har havnet i kategorien pedagogikk, mer spesifikt utdanning for kvinner.
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På 1700-tallet skrev eldre damer ofte råd til yngre kvinner
i brevs form. Macaulays verk havnet i denne kategorien
fordi det minnet om disse verkene, sjangeren ble assosiert
med både kvinner og det private og partikulære (Gardner
2004:18–27). Flere faktorer virker sammen; forfatteren
var kvinne, hun skrev i en sjanger som ble assosiert med
feminine sfærer, og hun skrev om områder som lå utenfor
den dominerende modellen. Statusen til et gitt verk ble
ofte hevet eller senket avhengig av kjønnet til forfatteren,
og slik sett kan en si at det kan dreie seg om en sexistisk
motivert eksklusjon fra filosofiens område. Hvis en mann
skrev i feminine uttrykksformer, ble det sagt å heve det
spesifikke verkets autoritet (Gardner 2004:3, 26).9
Både i filosofihistorien og den filosofiske kanon er det
inkludert filosofer som ikke skrev noe selv, men hvor vi
kun har muntlige overleveringer som har blitt nedtegnet
av andre. Det er ikke gitt at den fortsatte eksklusjonen av
slike verk som Letters opprettholdes på et sexistisk grunnlag i dag, det dreier seg kanskje mer om måten vi leser et
verk på. Ifølge Gardner kan det være vanskelig fordi det
verktøyet vi har til å analysere slike tekster, kommer til
kort (2004:4). Vi ser etter en struktur og sammenheng
som vi ikke finner ved første øyekast, rett og slett fordi
vi ikke er vant til å lese slike tekster med filosofiske «briller». Innholdsmessig kan vi finne det Gardner kaller «inte-

resting philosophical insights», men vi ser det ikke som et
gjennomført filosofisk verk etter den dominerende modellens ånd: med et gjennomgående tema, klar struktur og
argumentasjonsrekker (2004:27). Macaulay har fokus på
både privat og offentlig sfære, og hun skriver om kjønn.
Den private sfære er fortsatt ikke sentral i mainstreamfilosofi, og selv om kjønn historisk har vært et viktig filosofisk tema, er det i dag mer perifert (Rustad og Bondevik
1999:243 og Wiestad 1994).10
Kvinnelige filosofer
Basert på det ovenstående ser det vanskelig ut å avgjøre
hvorvidt det en kvinne skrev, kan regnes som filosofi eller
ikke, og ikke minst god filosofi. Hvis vi bruker kanonisert
filosofi som utgangspunkt, vil mange bidrag fra kvinner
falle utenfor fordi de for eksempel tema- eller sjangermessig ikke passer inn. Et vanlig kriterium for utvelgelse av
kvinnelige «filosofkandidater» er å vurdere om hennes
bidrag passer inn i samtidens oppfatning av hva filosofi
er. Både Warren og Waithe bruker dette kriteriet; de ser
om kvinnen ble regnet som filosof av sine samtidige, og
om temaene hun tok opp, var vanlige filosofiske temaer på
den tiden hun levde (Waithe 1987:xii og Warren 2009:4).
Warren stiller også et «sjangerkrav»: Kvinnen må skrive i
de sjangrene som var vanlig blant filosofer i hennes samtid,
og bruke de samme metodene. Det problematiske med deler av disse utvelgelsesmetodene er at det kan utelukke en
del kvinnelige filosofer. Eileen O’Neill tar opp dette i sin
tekst «Justifying the Inclusion of Women in Our Histories
of Philosophy» (2007), hvor hun påpeker at for eksempel
tenkere som Marie de Gournay ikke passer helt inn i definisjonen. Dette er fordi hennes verk The Equality of Men
and Women (1622) kun gir et bidrag til «querelle des femmes»11, på norsk omtalt som «kvinnespørsmålet». O’Neill
mener at dette «kvinnespørsmålet» ikke ble ansett som
et viktig filosofisk spørsmål i Gournays samtid (O’Neill
2007:20). Denne påstanden kan diskuteres. «Querelle des
femmes» varte over en lang periode og engasjerte mange,
både menn og kvinner. Innleggene i denne debatten tok
form som en typisk filosofisk debatt med for- og motargumenter. En kan også spørre seg hvorfor så mange filosofer engasjerte seg i og skrev om kjønnsantropologi hvis de
ikke anså det som viktig. Det kan like fullt ha blitt ansett
som mindre filosofisk i etterkant, fordi slike spørsmål ble
knyttet til politikk og antropologi i første rekke, og ikke
filosofi. Et annet poeng er at slike verk som The Equality of
Men and Women ikke var del av et større filosofisk korpus,
men en enkeltstående tekst. Dermed kan det være lettere å
glemme eller avfeie forfatteren.
EILIN HØGMANN DEHLI

7

Både Warren og Waithe ser problemer med kriteriene
de bruker, men i første omgang har poenget vært å rettferdiggjøre den aktuelle kvinnens status som filosof. Dette
gjøres best ved å vise til at hun tematisk og sjangermessig
lever opp til en gitt standard (Waithe 1987:xii og Warren
2009:4). Allikevel bør en uansett spørre seg om det er ønskelig at de mest populære temaene i en gitt periode er de
eneste tenkelige filosofiske temaene. Det samme kan sies
om sjanger og form. Det kan sies at ved å bruke kriterier
som de nevnt over, settes den «mannlige» måten å gjøre
filosofi på som norm, og dermed måles kvinners bidrag
opp mot denne normen. Waithe kommenterer dette, hun
skriver: «Examining the question whether philosophy as
we have come to know the discipline, defines essentially
masculist [sic] enterprises that necessarily excluded women, is a worthwhile undertaking» (Waithe 1987:xii).
Når det gjelder tematikk, skrev som regel kvinnelige filosofer om de samme temaene som tradisjonelt opptok
deres mannlige samtidige. Flere skrev også i den vanligste
sjangeren for sin epoke. Forskjellen består i stor grad av
vinklingen på temaene. Kvinnene fokuserte på det private
så vel som det offentlige, og de fokuserte på menneskelig
atferd fra perspektivet til en kvinne. Dette resulterte i at
kvinner som regel argumenterte for kvinners intellektuelle
og moralske kapasitet i stedet for imot. Sjangermessig er
det, som vi har sett, en del variasjon; noen kvinner skrev
i såkalt feminine sjangere som er utypisk for kanonisert

filosofi. Det at kvinner valgte andre uttrykksformer enn
det som er representativt for kanonisert filosofi, kommer
trolig av at disse sjangrene var lettere tilgjengelig for dem,
på den måten at det var sosialt akseptabelt for kvinner å
befatte seg med disse. Når dette er sagt, trenger ikke sjangeren ha vært uvanlig i deres samtid, men kombinasjonen
sjanger og kvinne har blitt utslagsgivende for tolkningen
og vurderingen av tekstene. Vi har eksempler på kanoniserte filosofer som skrev flere av sine verker som dialoger,
brev eller noveller (Platon, Rousseau, Berkeley, Sartre). En
kan jo prøve å tenke seg for eksempel Platons dialoger i
avhandlingsform, det hadde neppe blitt det samme. Like
fullt er det få som setter spørsmålstegn ved disse dialogenes filosofiske kvalitet. I vår samtid vil dermed en nærliggende konklusjon bli at det dreier seg om klassifiseringen
av verk og manglende evne eller vilje til å reklassifisere
verk av kvinnelige filosofer. For i det hele tatt å vurdere
om kvinnelige filosofers bidrag er av god kvalitet, må vi se
forbi dagens strikte sjangerkrav.
Problemet som nå melder seg, er hvorfor de kvinnene
som skrev på den tradisjonelle måten og om tradisjonelle
temaer, også har blitt ekskludert. Et eksempel er Hildegard
av Bingen, som ble ansett som filosof i sin samtid, men i
ettertid har blitt omtalt som teolog (Waithe 1989:132).
Et annet eksempel er Harriet Taylor Mill, som skrev flere
av sine tekster i tospann med John Stuart Mill og til og
med er kreditert i forordet til On Liberty (1985/1859).

Illustrasjon: Åshild Aurlien
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Allikevel nevnes hun som regel ikke med et ord, verken i
undervisning eller i omtale av boken. Det samme gjelder
for «The subjection of women» (1869), der hun også regnes som medforfatter. Et annet spørsmål er hvorfor menn
som skrev i en filosofisk utypisk sjanger, har fått innpass
og blitt værende i kanon. På bakgrunn av disse problemene kan det være nyttig å trekke inn kanoniserte filosofers kjønnsteorier og rollen kvinnelighet og mannlighet
har fått spille i disse.
Det kvinnelige versus det fornuftige
«Søgen efter abstrakte og teoretiske sannheter, principper,
videnskabens grundsætninger, systematisk tænkning overhovedet er ikke kvindernes gebet» (Rousseau 1962:47).
Ordene tilhører Rousseau og er et illustrerende eksempel
på det kvinnesynet som er vanlig i kanonisert filosofi og
var vanlig i det vestlige samfunn inntil for omtrent 100 år
siden. Genevieve Lloyd gir i Mannlig og kvinnelig i vestens
filosofi (1995) et innblikk i hvordan fornuften kan sies å
være mannlig i vestens filosofi.12 Hun viser med en rekke
eksempler hvordan mannlighet har blitt koblet med rasjonalitet og derved også med menneskelighet. Det kvinnelige har blitt formet som en motpol til mannlighet og
således definert bort fra fornuften. Rasjonalitetsidealet har
med andre ord blitt kjønnsbestemt (Lloyd 1995:65). Når
det kommer til å utøve filosofi, er dette et ytterst viktig poeng, for som Warren sier, filosofi blir forstått som «the impartial pursuit of Truth and Wisdom» (2009:9), det er noe
en utfører med «det rene intellekt». Så lenge kvinner opp
gjennom historien ikke har blitt tilkjent fornuftsevner på
høyde med menn, ble de heller ikke ansett for å kunne bidra med noe innenfor vitenskap og filosofi. Hvis en forstår
filosofi som abstrakt tenkning og evne til å fremsette og
følge argumentasjonsrekker, og setter dette i sammenheng
med det Warren skisserer som grunntrekkene i kanonisert
filosofi – for eksempel antagelsene om rasjonalisme, eller
dualismen mellom kropp og sjel – fremtrer følgende bilde:
Kvinner, som representanter for kvinnelighet, hører ikke
hører hjemme på filosofiens område. Kvinner som bruker
fornuften, blir en slags absurditet, noe unaturlig. Om en
kvinne skulle komme med gode filosofiske poenger, gjorde
hun dette på tross av sin kvinnelighet, ikke på grunn av
den. Jeg tolker Warren dit at hun mener det både er det
faktum at alle kanoniserte filosofer er mannlige, og antagelsene som ligger til grunn for mye kanonisert filosofi,
som utelukker kvinner (2009:9–12). Hvis det skulle vise
seg at en kvinne kunne bedrive god filosofi, blir det en
kontradiksjon med et eller flere av grunntrekkene ved den
vestlige filosofiske kanon. Ideologiene om kvinner funge-

rer som effektive stengsler for å vurdere deres bidrag til
filosofi(historien) som genuint gode.
Sett på denne måten kan det virke som kvinners fravær
i tradisjonell og kanonisert filosofi ikke har så mye med
den faglige kvaliteten på bidragene å gjøre, men snarere
kan tilskrives en for snever tolkning av hva god filosofi er,
og hvem som skal få lov til å definere hva filosofi kan være.
Det er sannsynlig at kanonisert filosofi har «bekreftet seg
selv» gjennom gjentagelsesmekanismer. Den blir Når lærebøkene som brukes,
riktig og god filosofi når og innføringsfagene i filosofi
den blir gjentatt som god
er utformet uten kvinnelige
såpass mange ganger i
undervisningssituasjoner, filosofer, er dette med
i filosofiske leksika og an- på å opprettholde bildet av
dre filosofiformidlingska- vestlig filosofi som
naler.13 I forbindelse med totalt mannsdominert.
sin definisjon av filosofi i
boka Hva er filosofi sier Svendsen: «Vi ønsker å vite hva
som gjør noe til filosofi, hva alt det vi kaller filosofi, har
til felles» (Svendsen 2003:23). Et av forslagene Svendsen
trekker frem, er en overført variant av kunstbegrepet som
brukes innen kunstteori:
[Et verk vil] være filosofisk hvis det betraktes som filosofisk
av personer som er tilknyttet filosofiske institusjoner som gir
dem mandat til å bestemme at noe skal betraktes som filosofi. (Svendsen 2003:23)

Svendsen mener en slik definisjon er lite tilfredsstillende
da det ikke er lagt til grunn noen spesielle kriterier hva
angår form eller innhold (Svendsen 2003:23). Jeg er enig
med Svendsen i at definisjonen er lite tilfredsstillende, allikevel vil jeg påstå at den har noe for seg. Det er klart at de
som er tilknyttet filosofiske institusjoner, vil ha større definisjonsmakt enn de som ikke er tilknyttet disse. Ergo vil
de ha langt større muligheter til å påvirke hva vi betrakter
som filosofisk. Når lærebøkene som brukes, og innføringsfagene i filosofi, er utformet uten kvinnelige filosofer, er
dette med på å opprettholde bildet av vestlig filosofi som
totalt mannsdominert. Henry West skriver i forordet til
An Unconventional History om en observasjon han gjorde
under undervisningen i filosofihistorie. Han og Warren
inkluderte bidrag fra kvinnelige filosofer, som ble gitt som
ekstramateriale ved siden av læreboka. Han oppdaget at
mange studenter ikke tok disse seriøst: «[I]n the opinion
of some students, if a reading is in the textbook, it must
be objectively important. If it is not, it is just important
in the subjective judgement of the instructors» (Warren
EILIN HØGMANN DEHLI
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2009:xii). Et poeng en kan merke seg i denne sammenheng, er at også læreboka er laget av noen. Det er lite sannsynlig at den eller de er mindre subjektive enn læreren i et
spesifikt fag.
Når det gjelder kvinnelige filosofer, har kriteriene en
bedømmer dem ut ifra, mye å si for hvorvidt en oppfatter deres verk som filosofiske eller ikke, og hvorvidt de
oppfattes som gode. Det kan sikkert diskuteres hvorvidt
de kvinnene som er gjenoppdaget, virkelig skrev god filosofi. De fleste av tekstene til kvinnene fra antikken og
frem til middelalderen har gått tapt, og dette vanskeliggjør
vurderingen, men det er i seg selv ingen grunn til å avvise
disse kvinnene som uviktige for filosofiens utvikling.14 Det
at en filosof ikke har hatt en virkningshistorie vi kjenner
til, er ikke ensbetydende med dårlig kvalitet på bidrag.15
Dessuten har vi flere bevarte verk av kvinner fra middelalderen og frem til i dag som vi står fritt til å lese og bedømme. For å avgjøre om disse bidragene er god filosofi,
må vi først og fremst være åpne for å lese bidragene som
filosofiske. Vi må se «forbi» for eksempel sjanger eller at de
tematisk er snevre.16
Avslutning
Etter å ha problematisert den hypotetiske påstanden om
at kvinnelige filosofer ikke har levert bidrag av god nok
fagfilosofisk kvalitet, som en mulig forklaring på deres
fravær i filosofihistoriens klassikere, har jeg kommet frem
til følgende konklusjon: Det er vanskelig å gi en generell
definisjon av filosofi alle kan enes om, og jeg valgte derfor å fokusere på den vestlige filosofiske kanon basert på
Warrens tolkning av denne. Den filosofiske kanon kan sies
å representere filosofi de fleste anser som god filosofi. Det
å bruke kanon som en målestokk på
Det at en filosof god filosofi er ikke uproblematisk.
ikke har hatt en Den ble ikke dannet på et objektivt
virkningshistorie og verdinøytralt grunnlag, og det at
den har tålt tidens tann, implisevi kjenner til, er
rer ikke nødvendigvis at det er den
ikke ensbetydende «beste» filosofien. Definisjonsmakt
med dårlig kvalitet er av en viss betydning for hva som
på bidrag. regnes som god filosofi. For noen
kvinnelige filosofer kan for eksempel det at de skrev i såkalt feminine sjangre, ha gjort at vi
ikke anser disse verkene som filosofiske. Dette kan forklares med at grensene for filosofi er for snevre, samt manglende evne og vilje til å reklassifisere verk, heller enn at
filosofien per se er dårlig. Noen kvinner fikk anerkjennelse
som filosofer i sin samtid, men har allikevel blitt borte når
filosofihistorien ble skrevet og tekster kanonisert. I hele
10
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den vestlige tradisjonen har mannen og mannlighet blitt
satt som norm. Dette gjelder både med tanke på fornuften
og hvilke temaer og sfærer som ble ansett som viktige nok
til å bli gjenstand for filosofisk refleksjon. Rasjonalitet står
sentralt i kanonisert filosofi, både som en grunnleggende
antagelse og som selve verktøyet for å bedrive filosofi, i
form av analyse og abstrakt tenkning. Med dette som bakgrunn er det slik jeg ser det svært lite grunnlag for den
hypotetiske påstanden at kvinner jevnt over har levert bidrag av dårlig faglig kvalitet. Det er mer sannsynlig at en
ekskluderingsprosess har blitt opprettholdt på bakgrunn
av sexistiske antagelser som ligger i selve fundamentet av
den filosofiske kanon.

NOTER
Denne teksten er basert på mitt masteressay fra 2010: Hvor ble det av
kvinnene? – En analyse av kvinnelige filosofers fravær i den filosofiske
kanon, fullført våren 2010 ved UiO.
2
Eksempler på dette er blant annet pensumlistene til de fem innføringsemnene ved UiO. Som jeg har observert, er bare to kvinner representert her. Av bøker som omhandler filosofihistorie og vestlig filosofi, kan
nevnes Western Philosophy (2008), redigert av John Cottingham. Her er
det tekster av 79 tenkere, bare to er av kvinner. På filosofiske nettsider
om filosofiens historie er det som regel også sparsomt med kvinnelige
tenkere, et eksempel er www.philosophypages.com/hy/index.htm. Det
finnes unntak, for eksempel presenterer Peter King i 100 filosofer, verdens største tenkeres liv og virke (2005) seks kvinnelige filosofer fra ulike
tidsperioder.
3
Noen få kvinner har hatt tilgang til institusjonell utdanning. Det sies
at noen akademier i antikken var åpne for kvinner, og Eileen O’Neill
viser til at Anna Maria Von Schurman deltok i undervisningen til teologen Gisbertus Voetius tidlig på 1600-tallet – «albeit behind a curtain»
(1998:18). Men mange kvinner utdannet seg på egen hånd, ofte ved
hjelp av brødre, fedre eller venner. Etter hvert oppsto det også intellektuelle salonger.
4
Av flere slike verk kan nevnes Hypatia’s Heritage: A History of Women in
Science From Antiquity Through the Nineteenth Century av Margaret Alic,
Women Philosophers of the Early Modern Period av Margaret Atherton,
Women Philosophers of the Seventeenth Century av Jacqueline Broad og
The Neglected Canon av Therese Boos Dykeman.
5
Det er her snakk om den vestlige filosofiske kanon. I artikkelen
omtales den som den vestlige filosofiske kanon, den filosofiske kanon
eller bare kanon. Kanon (av gr.) er ifølge The Penguin Dictionary of
1

Philosophy (2005) «a rule by which something can be tested».
6
De mannlige filosofene Warren lister opp, er: «the Pre-Socratics;
the Pythagoreans; Epicurus and the Epicureans; the Cynics and
Stoics; Socrates, Plato, and Aristotle; [Plotinus], Augustine, Anselm,
Abelard, and Aquinas; [Bacon], Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz,
Locke, Berkeley, Hume, Rousseau and Kant; [Hegel, Schopenhauer,
Nietzsche, Marx]; Mill; [Frege, Heidegger, and Whitehead]; Russell and
Wittgenstein; James, [Peirce], Dewey; [Derrida, Sartre], and Quine».
De som står i klammer, studeres i økende grad, men det mangler konsensus om deres plass i filosofihistorien (2009:6).
7
Warren selv går ikke inn på alle disse, så noen av de trekkene hun
ramser opp, blir stående uten nærmere definisjon og forklaring. Det
kommer for eksempel ikke tydelig fram hvilke verdier og oppfatninger
det er slående enighet om i Warrens tekst (i hvert fall ikke eksplisitt).
Men jeg vil ikke si at dette er av avgjørende betydning for min egen
undersøkelse.
8
Else Wiestad påpeker i Kjønn og ideologi: En studie av kvinnesynet hos
Locke, Hume, Rousseau og Kant (1989) at kvinnelighet i perioden opp
til omtrent opplysningstiden blir koblet til kroppen og sansene, altså
det verdslige motbilde til mannen. Det er ikke ukjent at «privat» er blitt
knyttet til kvinner, på grunn av deres historisk begrensede eller ikke-eksisterende rolle i offentligheten og deres ansvar for hus og småbarn. Fra
og med ca. 1700-tallet blir dette forsterket ytterligere av kjønnsteoriene
til tenkere som Kant og Rousseau.
9
Gardner viser til Rousseaus La Nouvelle Héloïse (1761) som eksempel
på dette.
10
Det må presiseres her at skillet mellom privat og offentlig og partikularitet og universalitet har vært og er tema for både omsorgsetikk og
feministisk etikk. Dygdsetikken opererer ikke med et så markant skille
mellom offentlig og privat (når det gjelder moralsk samhandling). Hos
sentrale kontemporære filosofer er kjønn et «ikke-tema», i den forstand
at filosofien fremsettes kjønnsnøytralt, og at det ikke blir fremsatt
kjønnsantropologi. Enkelte kontemporære filosofer tematiserer kjønn,
men det blir ofte klassifisert som feministisk filosofi, og det er ikke gitt
at dette regnes som «mainstream».
11
På norsk omtales debatten som «kvinnespørsmålet», på engelsk som
«the quarrell about women». Ingeborg Owesen beskriver det som «en
flere hundre år lang europeisk debatt, diskusjon eller kontrovers om
kvinnens stilling som varte fra ca. 1400–1789» (Owesen 2010:42).
12
Det er viktig å presisere her at kvinnelighet og mannlighet er noe som
den enkelte kvinne og mann ble/blir representanter for. Det er ikke
derved sagt at for eksempel en kvinne ikke kunne bli tilkjent fornuft på
linje med en mann. Disse kvinnene ble da ofte sett på som unntak.
13
Det er ikke dermed sagt at kanonisert filosofi ikke er god filosofi, men
at annen potensiell god filosofi har blitt utelatt, på grunn av at denne
ikke har «passet inn» i rådende forståelser av hva god filosofi er.
14
For eksempel argumenterer R.M. Dancy med at mye av tekstmaterialet Waithe bruker i A History (bd. 1), er «standardly considered
spurious», og underbygger dette utsagnet med en henvisning til Kranz
og Diels’ Die Fragmente der Vorsokratiker (1959/60) (Dancy 1989:160).
Men noe av Waithes poeng er vel nettopp at disse kvinnene vanligvis
ikke omtales i filosofihistoriebøker – og heller ikke blir tatt seriøst hvis
de nevnes – men at det ikke er grunn god nok til å neglisjere deres
bidrag.

En kan bidra uten at ens bidrag får stor betydning. Det kan være et
kontroversielt verk eller få liten virkningskraft i perioden det ble utgitt. I
enkelte kvinners tilfelle har verket påvirket en eller to mannlige filosofer,
hvorpå den mannlige filosofen har fått stor påvirkningskraft. Dette
gjelder for eksempel Lady Anne Conway, som påvirket Leibniz – han
benyttet blant annet hennes begrep om «monade».
16
En alternativ måte å vurdere en teksts filosofiske kvalitet på kan
være å fokusere mer på spørsmålene eller problemene verket reiser, enn
for eksempel på sjanger. Warrens bok omhandler for eksempel både
mannlige og kvinnelige filosofer. Warren har «satt sammen» to (eller
flere) filosofer av hvert kjønn fra samme tidsperiode og hvert kapittel
er «samtaler» dem imellom. Dette gir rom for å inkludere og kreditere
kvinners bidrag uten å gå helt bort fra standarden kanonisert filosofi setter. Som Warren sier, kan vi skape «The History of Western Philosophy
Room: All Philosophers Welcome» (2009:15).
15
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