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LÆNESTOLSFILOSOF

Tænkning. Den britiske
filosof Timothy Williamson
vil hente filosoffer hjem til dér,
hvor de hører til: i lænestolen.
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BRIDGE
Af Peter Lund

På udflugt
i hjernen

Kamp om VM-pladser
AU – Alle tre danske hold har ved EM
P
i Frankrig gode chancer for at nå den
afgørende 6. plads, der giver adgang til VM
næste år i Brasilien. Der er dog langt op til
medaljepladser. Der mangler i alle tre rækker 9 kampe og Åben række ligger nr. 12
med kun 6 KP til 6.pladsen og 24 til bronzen.
Damerne er nr. 11 med 12 KP op, mens Seniorholde er nr. 9 med 8 KP til 6.pladsen og
15 KP til en medalje. EM slutter på lørdag.
Hver dag transmitteres flere af Danmarks
kampe på nettet på BBO eller Swan.
I seniorkampen mod Irland var Flemming
Dahl i tænkeboks i mere end 10 min. – men
så kom han også frem med den vindende
spilleplan.

AF VINCENT F. HENDRICKS
Timothy Williamson: The Philosophy of
Philosophy. 352 sider. Blackwell.
ILOSOFIENS traditionelle metoder
»F
er lænestolens metoder: de består i at
tænke uden at have nogen særlig forbindelse
til den verden, der ligger uden for lænestolen, såsom at involvere sig i målinger, observationer, eksperimenter og den slags.«
Så skulle det vist være skåret ud i pap,
hvad Timothy Williamson anser som filosofiens vigtigste redskaber. Derved tager han et
frisk opgør med en tanke, den amerikanske
bevidsthedsteoretiker Daniel Dennett har
udbredt, om, at filosoffer skulle rejse sig
fra divaneseren og søge ud i verden. Under
sloganet »Op af lænestolen og ud i marken«,
var det Dennetts anke, at mange filosoffer
– deriblandt Williamson – lider af den forestilling, at filosofi kan bedrives udelukkende
ved tankens magt; at refleksion og dybsindig
overvejelse alene er nok til at afdække verdens beskaffenhed og natur uden feltstudier
af virkeligheden og videnskaben.
Dennett er ikke alene om at kritisere lænestolsfilosofien. Den deles groft sagt af en
filosofisk tradition, der springer fra 1920rnes
positivisme og kulminerer med Quines naturaliseringsforsøg fra 1970erne (og frem),
ifølge hvilken størstedelens af filosofiens
kernediscipliner kan og skal reduceres til
naturvidenskabelige discipliner fra biologi til
fysik, og hvor »videnskabsfilosofi er filosofi«
som den amerikanske, analytiske filosof Willard Van Orman Quine formulerede det.
Nu svarer lænestolen imidlertid igen.
Timothy Williamson kalder tænkere som
Quine, Dennett og andre for »filosofi-hadende filosoffer«, og det er på sin vis lidt
overraskende, at Williamson vil slå et slag for
lænestolsfilosoffen, når man tager hans generalieblad i betragtning. Williamson beklæder i dag det meget ærefulde embede som
Wykeham Professor of Logic på universitetet
i Oxford. Denne stilling blev etableret som
et lektorat i 1839 og blev i 1859 konverteret
til et professorat og har været det siden. På
listen over lærde, der har beklædt embedet
findes blandt andre en af positivismens stærkeste fortalere Alfred J. Ayer og senere også
Michael Dummett, der er en af den moderne
sprogfilosofis vigtigste grundlæggere. Såvel
Ayer som Dummett har været elendige til at
blive siddende under læselampen. De ville
op og ud.
T fadermord er ikke usædvanligt, men
É
Williamson begår hele to af dem i bogens første kapitler. Williamson begraver
den Ayerske positivisme og forsøgsvise
naturalisering af filosofien, samtidig med
at han afviser sin forgænger Dummetts idé
om sprogfilosofien som en art førstefilosofi.
Dummetts (og andres) fokus på sprogfilosofi
har givet anledning til en regulær ideologisk
trend i det 20. århundredes filosofi – »den
lingvistiske drejning«. Den lingvistiske drejning henviser til ideen om, at virkelighedens
grundlæggende strukturer bedst afdækkes
ved at undersøge og analysere sproget og
måden, hvorpå kompetente brugere anvender sproget til at beskrive, dømme og endog
måske ændre virkeligheden.
Det dobbelte fadermord udføres i praksis
ved at slå to fluer med et smæk. Den lingvistiske drejning er ifølge Williamson blot
instans af eller kan generaliseres til den
langt væsentligere, »begrebslige drejning«,

Syd/Ingen

Drop ekskursionerne ud i »virkeligheden«. Man filosoferer bedst hjemme, mener
Timothy Williamson.
som Williamson benævner den, hvor udfordringen består i at overveje vor begrebslige
kompetence og refleksion – i sidste instans
er filosofiske spørgsmål nemlig blot begrebslige spørgsmål. Alors, så sidder vi tilbage i
lænestolen for (1) hvorfor skal videnskabens
metoder anvendes i filosofien, når filosofiske
spørgsmål udelukkende drejer sig om, hvad
vore begreber beløber sig til? og (2) den lingvistiske drejning er blot en fodnote til den
grundlæggende begrebslige drejning.

O

M end Williamson for en væsentlig dels
vedkommende får placeret filosofien på
divaneseren, så ifører han sig ikke umiddelbart den uklædelige fløjlsjakke med ruskindslapper på albuerne, som dovne filosoffer
uden værktøjskasse har forkærlighed for.
Williamson er en dreven og dygtig logiker,
som tidligere i sit forfatterskab har bidraget
med mange vigtige logiske indsigter, der
har haft betydning for matematik, teoretisk
datalogi og kunstig intelligens-studier. Hvis
man giver afkald på videnskabens metoder
som middel til at drive erkendelsen frem, må
noget andet træde i stedet.
Hvad skal det så være? Filosofiens egen
metode eller metodologi? Siden filosofiske
spørgsmål ifølge Williamson er begrebslige
spørgsmål i sidste instans, er det begrebsanalyse, der er filosofiens vigtigste redskab.
Begrebsanalyse udføres i praksis, som Williamson siger, ved at konsultere ens intuitioner om et givent begrebs anvendelse og
rækkevidde og om nødvendigt udføre tankeeksperimenter med det pågældende begreb
som genstand.
Lad os derfor, noget simplificeret, undersøge begrebet viden ved hjælp af den
foreslåede begrebsanalyse: under normale
omstændigheder vil vi sige, at hvis du sidder
her og læser denne anmeldelse, så ved du,
at du gør det. Og det vil også gælde, hvis du
nu havde placeret dig ved havebordet med
Weekendavisen fremfor køkkenbordet. Ville
du stadig vide, at du læste denne anmeldelse,
hvis du havde en anden uddannelse, end den
du faktisk har? Eller hvad hvis du havde et
andet job, end det du faktisk har? Eller hvad
hvis du levede i The Matrix – de fleste ville
nok her sige ’nej’ her, for så eksisterede avisen som bekendt ikke.
Således kan man variere omstændighederne og alligevel spørge, om vores viden om
avislæsning stadig holder over disse situationer. Denne systematiske variation (der kan
gå helt ud i det absurde) fortæller angiveligt
noget om, hvor langt begrebet om viden
med rimelighed kan anvendes. Metoden har
filosoffen Frank Jackson tidligere kaldt »konsultation af intuitioner om mulige cases,« og
det er ifølge både Jackson, og Williamson,
filosofiens egen metode.
Denne systematiske variation (der kan gå
helt ud i det absurde) fortæller angiveligt
noget om, hvor langt begrebet om viden med

rimelighed kan anvendes. Metoden har filosoffen Frank Jackson tidligere kaldt »konsultation af intuitioner om mulige cases,« og det
er ifølge både Jackson, og Williamson, filosofiens egen metode. Det er i sidste instans
filosofiens metode, mener Williamson, der
dog gør det noget mere sofistikeret. Her er
der ingen tvivl om, at metoden går forud for
erfaringen og enhver omgang med videnskaben og virkeligheden. Og det gør ikke noget,
ifølge Williamson, for det er præcis denne
form for begrebslig (rækkevidde)afklaring,
der i virkeligheden fortæller, hvornår begrebet om viden retmæssigt kan anvendes, ikke
målinger, observationer og videnskabelige
eksperimenter.
At forsvare og sofistikere intuitioner og
tankeeksperimenter udgør en væsentlig
del af den resterende del af bogen og dette
forsvar foretages igennem erkendelsesteoretiske og metafysiske diskussioner af gamle
filosofiske klassikere fra forskellige udsagns
sandhedsbetingelser til, hvad der skal forstås
som evidens, vidnesbyrd eller datamateriale
i filosofien.
Det nye i bogen er ikke så meget at
vække lænestolsfilosofien til live – sådanne
tendenser har været at spore igennem de
sidste 10-15 år. Det nye består nærmere i,
at i modsætning til mange af de tænkere,
der stiltiende tilslutter sig den filosofiske
a priori metodologi, formår Williamson for
første gang på systematisk vis at diskutere
en række af de forudsætninger, som den filosofiske metode hviler på.
Til tider bliver man dog gasblå i ansigtet af
raseri over at se, hvordan filosofiske spørgsmål ene, alene og systematisk reduceres til
intuitioner, kontra-intuitioner og tankeeksperimenter, der ikke er strukturerede og
styrede af stort andet end forestillingsevne.
Og jeg kan have nogle ret mærkværdige
forestillinger og bizarre intuitioner, som
jeg ikke skal underholde med her, så de er
næppe i sig selv nok til at give et tankeeksperiment styrke endsige lødighed og
struktur. For undertegnede er filosofien
kun værdifuld i den intime interaktion med
videnskaben og de undersøgelsesmetoder,
som den stiller til rådighed. Det vidner blot
om en grundlæggende uenighed mellem
undertegnede og Williamson om, hvad filosofiens ærinde er.
Således er der god grund til at læse denne
bog. Willamson er en dygtig skribent og
en god systematiker, der har indsigt i både
lænestolsfilosofi og logik – at man så kan erklære sig skråt enig eller uenig derefter, det
er en anden sag. Det rykker ikke ved bogens
i øvrigt mange interessante indsigter og kvaliteter, der dog ikke får mig til at gå i fløjlsjakke med ruskind på ærmerne. Næh nej,
stik mig en G-star skjorte uden intuitioner.
Vincent F. Hendricks er dr.phil., ph.d. og professor i formel filosofi ved Roskilde Universitet.
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Der kom K ud til esset, hvorefter E afslørede den hårde trumfsits. Efter den lange
pause fortsatte Flemming Dahl med K,
E, ruder til damen og på K forsvandt 2,
derefter 4 med afkast af den sidste hjerter,
og nu var stakkels Nord slutspillet. Han forsøgte med 3 til 10’eren, men Dahl kunne
nu spille K til esset og trumfe den næste
klør med 8: 420 ind.
Ved det andet bord trak spilfører tre gange
trumf og satsede på D i syd: 1 ned.
Et smil til 26 IMP
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6 var favoritkontrakten i feltet, og der
svingede mange IMP på, hvor spilfører startede trumfbehandlingen. I senior-kampen
mellem Danmark og Norge tabte vi 17 IMP,
da den norske spilfører efter udspil i klør
stak med E og spiller trumf fra bordet.
Han så nu renoncen og kunne let knibe B
i Øst. Ved det andet bord kom der ruder ud
til kongen og Thomas Berg spillede ganske
naturligt 2 til D: en ned.
Morten Bilde var også i 6 i Nord. Inden
udspillet spurgte øst (fra Tjekkiet) lidt til
meldingerne og spillede ruder ud. Morten
– der sad på samme side af skærmen bemærkede et lille smil fra Øst – det kunne
kun være trumfer, der gjorde Øst glad, så
Morten lagde K i bordet – og slemmen var
vundet. Der var +/- 13IMP på højkant, da
slemmen var ’brændt’ ved det andet bord.
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