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Jeg vil i det f0lgende fors0ge, hvad kun en filosof ville vove at
g0re: at sige hvad et Selv er. 1 ) Jeg vil g0re dette ved at udvikle
en analogi til noget meget mere simpelt. F0r man kan 10be, mA man
gA, sA jeg vil minde jer om en anden slags genstand, som pA ingen
mAde er sA gAdefuld som Selvet, men som har nogle egenskaber tilf~l
les med Selver.
Jeg ~nker pA et objekts tyngdepunkt. Dette er et ukontroversielt begreb i Newtonsk fysik. Et tyngdepunkt er imidlertid ikke et
atom, en subatomar partikel eller nogen anden fysisk st0rrelse
verden. Det har ingen masse; det har ingen farve; det har slet ingen fysiske egenskaber, bortset fra spatio-temporal placering. Det
er et gbdt eksempel pA, hvad Hans Reichenbach ville have betegnet
som et "abstraktum''. Deter et rent abstrakt objekt. Deter, kunne
man sige, teoretikerens fiktion. Deter ikke en af de virkeligt eksisterende genstande i universet ved siden af atomerne. Men det er
en fiktion, som har en veldefineret, velafgr~nset og ukontroversiel
rolle inden for fysikken.
Lad mig minde jer om, hvor sejlivet og velkendt forestilingen
om et tyngdepunkt er. Foran mig er der en talerstol med et tyngdepunkt. Hvis jeg nu begynder at tippe den, kan I bed0mme mere eller

-----------------------------------------------------------------

Foredraget, som her gengives i dansk overs~ttelse, blev oprindeligt forelagt "Houston Symposiet" i september 1983. Det blev holdt
en lidt anden form under det inter-nordiske filosofisymposium,
hvilket der er taget hensyn til .ved over~ttelsen. Dog er visse referencer bibeholdt, idet vi har sk0nnet, at de ikke er meningsfordvrrPnrlP.
c;nm rlF> stAr. hvorimod en f .iernelse · af dem ville v~re
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Det ville va:re en katetyngdepunkt var (identisk med) det Jerna om.

gorifejl. Et tyngdepunkt er slet og ret et abstrakt objekt. Det er
helt igennem et fiktivt objekt. Men selv om jeg kalder det et fiktivt objekt, sa er det ikke min hensigt at forklejne det; det er et
fantastisk fiktivt objekt, og det har en fuldt berettiget plads
seri0s, a:druelig, a:gte fysisk videnskab.

,f

Et Selv er ligeledes et abstrakt objekt, teoretikerens fiktion. Teorien er ikke partikelfysik, men hvad vi kunne betegne som en gren
af menneskefysikken, der mere n0gternt er kendt som fa:nomenologi eller hermeneutik, eller sja:levidenskab (Geisteswissenschaft). Fysikeren giver, om man vil, en fortolkning af talerstolen og dens opf0rsel, og fremkommer med den teoretiske abstraktion om et tyngdepunkt, som derefter er meget nyttig, nar talerstolens fremtidige opf0rsel skal karakteriseres under en lang ra:kke forskellige b2tingelser. Hermeneutikeren eller fa:nomenologen - eller antropologen - iagttager nogle meget mere komplicerede st0rrelser beva:ge sig rundt
verden - mennesker og dyr - og er stillet overfor et tilsvarende
fortolkningsproblem. Det viser sig at va:re teoretisk overskueligt
at organisere fortolkningen rundt om en central abstraktion: Hver
person har et Selv (foruden et tyngdepunkt). 2 ) Vi ma faktisk ogsa
tilskrive os selv et sadant Selv. Det teoretiske problem om selvfortolkning er mindst lige sa sva:rt og vigtigt som problemet om fortolkning af andre.
Nuvel, hvorledes adskiller et Selv sig fra et tyngdepunkt?
Det er et meget mere kompliceret begreb. Jeg vil fors0ge at belyse
det ved en analogi til en anden slags fiktivt objekt; fiktive personer i litteraturen. Tag Moby Dick og sla op pa side et. Der star
"Kald mig for Ishmael". Kald hvem for Ishmael? Kald Melville for
Ishmael? Nej. Kald Ishmael for Ishmael. Melville har skabt en fiktiv person kaldet Ishmael. Efterhanden som man la:ser bogen la:rer
man alt om Ishmael, om hans liv, hans opfattelser og 0nsker, hans
holdninger. Man la:rer meget mere om Ishmael, end hvad Melville nogensinde eksplicit forta:ller en. Noget af det kan man la:se ind ved
udledning. Noget af det kan man la:se ind ved ekstrapolation. Men
bag gra:nserne for en sadan ekstrapolation er fiktive verdener ganske enke lt ubes temme l i ge. Overvej sa l edes f01 gende sp0rgsma 1, der
er lant fra David Lewis' artikel "Truth and Fiction". 3 ) Havde Sherlock Holmes tre na:sebor? Svaret er selvf0lgelig "nej", men ikke fordi Conan Doyle nogensinde forta:ller, at han ikke har, eller at han
har to, men fordi vi er berettiget til at foretage den ekstrapolation;
kraft af frava:ret af beviser for det modsatte. Et andet
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sp0rgsmal: Havde Sherlock Holmes et mo:derITTErke pa sit venstre skulderblad? Svaret pa dette sp0rgsmal er j.hverken ja eller nej. Intet i
tekste~ eller i principperne for ekst{apolation fra teksten tilla1
der os at give et svar pa det sp0rgsT~1. Det lader sig simpelthen
ikke besvare. Hvorfor? Fordi Sherlock rolmes blot er en fiktiv person, der er skabt af, eller konstitueret i kraft af teksten og den
'i
kultur, hvori teksten h0rer hjemme.
Denne ubestemmelighed er en fundamental egenskab ved fiktive
i·
objekter, som afg0rende adskiller dem 1fra en anden slags objekter,
som videnskabsm'End taler om;_ teoretis ~b entiteter, eller hvad Reichenbach kalder illata - udledte st0rr~lser, sAsom atomer, molekyler
og neutrinoer. En logiker kunne hcevde,. at bivalens ikke gcelder for
fiktive objekter. Derved menes, at hJad angar ethvert reelt eksi•
~terende
menneske, levende eller d0dt;1,· Sa• har sp0rgsmalet,
hvorv1. d t
I
det har eller ikke har haft et moderITTErke
pA sit venstre skulder1:
blad, et svar, ja eller nej. Havde Ar,stoteles et sadant moderITTErke? Der findes en kendsgerning om denn~ sag, selv om vi aldrig vil
kunne blive bekendt med den. Men hvaJ angar en fiktiv person, sa
kan det v<Ere, at sp0rgsmAlet overhov~det ikke har noget svar. Der
I
er maske ingen kendsgerning om sagen, uanset hvordan vi ser pa det.
Vi kan forestille os en eller anden, en uoplyst litteraturkritiker maske, som ikke fatter, at fiktion er fiktion. Denne kritiker har en ITTErkelig teori om, hvorledes fiktion fungerer. Han
tror, at de~ i bogstaveligste forstand sker noget magisk, nar en
forfatter skriver en roman. Nar en forfatter s<Etter ord pa papir,
hcevder denne kritiker, at forfatteren faktisk skaber en verden
(ofte st0der man pa sadanne pAstande, uden at de skal tages helt
bogstaveligt). Bivalens er en lakmuspr0ve for denne bizarre opfattelse: Nar vores hypotetiske kritiker taler om en fiktiv verden,
mener han en underlig slags virkelig verden, en verden hvori bivalenspr.incippet g<Elder. En sAdan kritiker kunne alvorl igt overveje, om Dr. Watson i virkeligheden var Dr. Moriartys halvf<Etter,
eller om togf0reren i det tog, der bragte Holmes og Watson til Aldershot, ogsa var togf0rer i det tog; der bragte dem tilbage til
London. Den slags sp0rgsmAl kanAnaturligvis ikke rigtig rejse sig,
hvis man forstar fiktion korrekt. Hvoriimod tilsvarende sp0rgsmal om
historiske skikkelser er n0dt til at fhave ja-eller-nej-svar, ogsA
selvom vi maske aldrig vil kunne fange :dem ind.
Som fiktive objekter udviser tyngdepunkter det sarrrne tr<Ek. De
har kun de egenskaber, som den teori, der konstituerer dem, udsty1

,I

rer dem me d . Hvl·s man kl0r sig i haret og sp0rger: "Gad vide om
tyngdepunkter i virkeligheden er neutrinoer?", sa har man misforstaet den teoretiske status, som tyngdepunkter har.
Nuvel, hvorledes kan jeg nu fremkomme med den pastand, at et
Selv
eksempelvis ens eget virkelige Selv - n<Ermest er lig en
fiktiv person? Er ikke alle fiktive Selver i selve deres skabelse
afhcengige af eksistensen af virkelige Selver? Det kan se sadan ud,
men jeg vil argumentere for, at det er en illusion. Lad os vende
ti lbage ti l Ishmael. Ishmael er en fiktiv person, selvom vi ganske
vi st kan l<Ere alt om ham. Man kan i mange henseender finde ham mere
virkelig end mange af ens venner. Men, t<Enker man, Ishmael blev
· ke l 1g
· person - var en virkeskabt af Melville, og Melvil l e er en v1r

lig person. Et virkeligt Selv. Viser det ikke, at der kr<Eves et virkeligt Selv til at skabe et fiktivt Selv? Deter ikke min opfattelse, men hvis jeg skal overbevise jer, mA jeg tr<Ekke jer igennem

et tankeeksperiment.
Jeg vil f0rst og fremmest forestille mig noget, som nogle af
jer vil finde utroligt: en romanskrivende maskine. Vi kan antage,
at der er tale om et resultat af forskningen i kunstig intelligens,
en computer der er blevet konstrueret eller prograrnmeret til at
skrive romaner. Men den er ikke blevet konstrueret til at skrive en
bestemt roman. I kan - hvis det hj<Elper - antage, at den er blevet
fodret med en star ITTEngde informationer af enhver slags, den matte
beh0ve, og nogle delvis tilf<Eldige og derfor uforudsigelige mader,
hvorpa en historie kan S<Ettes igang og videreudbygges. Nu l<Ener konstrukt!1!rerne sig tilbage, og spekulerer pa, hvilken slags roman den
vil skrive. De t<Ender for tingesten og lidt efter begynder hurtigskriveren at klap-re, og ud kommer den f111rste s<Etning. "Kald mig for
Gilbert" lyder den. Derefter f0lger, hvad der ligner en selvbiografi af denne fiktive Gilbert. SA Gilbert er et fiktivt, et skabt
Selv, men dets skaber er ikke et Selv. Selvf0lgelig var det menneskelige konstrukt0rer, der konstruerede maskinen, men de konstruerede ikke Gilbert. Gilbert er et produkt af en proces, hvori der
slet ikke indgar noget Selv. D.v.s., jeg fasts<Etter, at der ikke er
tale om en bevidst maskine, ikke tale om en "t<Enker". Deter en dum
maskine, men den har evnen til at skrive en acceptabel roman. (Hvis
I tror at dette er helt umuligt, kan jeg kun udfordre jer til at vise, hvorfor I synes at det ma v<Ere sAledes, og bede jer om at l<Ese
videre. Det kan v<Ere, at I til sidst ikke vil v<Ere interesserede
at forsvare et sadant usikkert umuligheds-postulat).
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Vi skal saledes forestille os, at' en acceptabel forta>lling
·I
bliver udskrevet fra maskinen. Bem:erk , ~t vi kan gennemf0re den samme slags litter~re fortolkning af denn~ roman, som vi kan i forhold
til en hvilken som helst anden. Deter faktisk sadan, at hvis man
ii
tager en tilf~ldig bog ned fra hylden t a et bibliotek, ka~ man ikke
sige med sikkerhed,. at den ikke e~ ~kret et af noget, der l 1:ner denne maskine. {Og hv1s man er Nykrit1ker11 skulle man v~re l1geglad).
Man har en tekst og kan fortolke den, Rg saledes kan man l~re Gilberts historie, liv og oplevelser at ~ ende. Ens forventninger og
forudsigelser under l~sningen, og ens fortolkende rekonstruktioner
af hvad man allerede har l~st, vil strrkne om det centrale knude[
.
.
punkt, den fiktive person Gilbert.
Men nu vil jeg give dette tankeek ~ per1ment en ekstra dreJning. Indtil nu har vi forestillet os, :.at romanen "Gilberts liv og
levned" blev klapret ud af en computer, !'som blot er en kasse, placeret i et hj0rne af et eller andet labor, atorium. Men nu vil jeg ~n1.1
dre historien en lille smule og antage, at computeren har arme og
I
ben, e 11 er bedre hj ul. ( Jeg 0nsker i k~e at g0re den for menneske1i gnende). Den har et TV-0je, og den bev~ger sig omkring i verden.
Den begynder ogsa sin fort~lling med "Kald mig for Gilbert" og beretter en roman. Men nu opdager vi, at hvis vi foretager trick'et,
som nykritikerne siger, at vi aldrig , ma foretage, at ga udenfor
teksten, sa opdager vi, at der er en skndhedsbevarende fortolkning
af teksten i den virkelige verden. Den fiktive person Gilberts
oplevelser vi' nu have en slaende og antageligvis ikke-tilf~ldig
forbindelse til de oplevelser, som denne robot har, altimens den
ruller omkring i verden. Hvis du slar robotten med et baseballbat,
sa vil Gilberts historie kart derefter omfatte, at han er blevet
slaet med et baseballbat af en, der ligner dig. Af og til bliver
robotten lukket inde i et skab og siger derpa "Hj~lp mig!". Hj~lp
hvem? Tja, hj~lp Gilbert, sandsynligvjs. Men hvem er Gilbert. Er
Gilbert robotten eller blot den fiktive person skabt af robotten?
Hvis vi gar hen og hj~lper robotten ud af skabet, vil den give os
f0lgende besked: "Mange tak, k~rlig hilsen Gilbert". Kornmet sa vidt
vil vi v~re ude af stand til at se bort fra den kendsgerning, at
den fiktive person Gilberts fiktive levnedsl0b har en slaende lighed med "levnedsl0bet" for det, der slet og ret er en robot, som
bev~ger
sig omkring i verden. Vi kan stadig fastholde, at robottens
hjerne, robottens computer,
virkeligheden ikke ved noget om
verden; den er ikke et Selv. Den er blot en klaprende computer . Den

ved ikke, hvad den selv g0r. Den ved ikke engang, at den skaber denne fiktive person. (Det sarnme g~lder ligefuldt for jeres hjerner;
de .ved heller ikke, hvad de g0r). Men ikke desto mindre er det
muligt for os at fortolke m0nstrene i den adf~rd, som er kontrolleret . af computeren, som skabende en biografi - forta>llende historien (for at bruge professor Keens metafor) - beretningen om et
Selv. Men vi er ikke de eneste fortolkere. Robot-forfatteren er naturl igvis ogsa en fortolker: en selvfortolker der frembringer sin
egen redeg0relse for sine aktiviteter i verden.
Der er selvf0lgelig store forskelle mellem fiktive personer
og vore egne Selver. En jeg vil pointere.er, at en fiktiv person
almindeligvis regnes for at v~re et "fait accompli". Nar en roman
er bl~vet skrevet og offentliggjort, l~ser man den. Pa det tidspunkt er det for sent for forfatteren at g0re noget bestemt ud af
det ubestemte, som har vakt l~serens nysgerrighed. Dostojevski er
d0d; man kan ikke sp0rge ham, hvad Raskolnikov ellers ta>nkte, mens
han befandt sig pa politistationen. Men saledes beh0ver romaner ikke at v~re. John Updike har skrevet tre romaner om Rabbit Angstrom:
Rabbit Run, Rabbit Redux og Rabbit is Rich. Antag at de af as, der
i s~rlig grad kunne lide den f0rste roman, ville f1'nde sammen og ud-

arbejde en liste med sp0rgsmal til Updike - noget vi 0nskede, Updike havde berettet om Rabbit i den f0rste roman, om den tid hvor
han var basketballstjerne. Vi kunne sende vore sp0rgsmal til Updike
og bede ham overveje at skrive en ny roman i serien, dog uden denne
gang at forts~tte i kronologisk r~kkef0lge. Som Lawrence Durrells
Alexandriakvartetten
kunne Rabbit-serien omfatte yderligere en
roman om Rabbit i de unge a•r , hvor han var ung basketball-spiller,
som kunne besvare vore sp0rgsmal.
Bem:erk hvad vi i sa tilf~lde ikke ville g0re. Vi ville ikke
sige til Updike: "Giv os de svar, som du allerede har, svarene som
allerede er knyttet til disse sp0rgsmal. Lad as nu bare fa alle de
hemmeligheder, du har forholdt as." Vi ville heller ikke bede Updike foretage unders0gelser, sadan som vi ville kunne bede forfatteren til en flerbinds-biografi om en virkeligt eksisterende person
om at g0re. Vi ville bede ham om at skrive en ny roman, om pa opfordring at opfinde noget mere nyt til as. Hvis han nu gik ind pa det,
ville han som led i skriveprocessen udvide og fastl~gge mere om
personen Rabbit Angstrom. Pa denne made kunne forhold, som pa et
tidspunkt er ubestemte, senere blive gjort bestemte i kraft af et
kreativt skridt.
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Jeg vil mene, at denne ta:nkte 0velse , med Updike, gaende udpa
at fa ham til, pa opfordring, at skrive flere romaner og besvare
vore sp 0rgsmal, faktisk er en velkendt 0~~lse. Deter sadan, vi behandler hinanden; det er sadan, vi er. Vi kan ikke 10be fra de dele
af vores fortid, som er afgjorte, men vore Selver bliver bestandig
gjort mere bestemte, i og med vi fortsretter med at r~agere pa ~en
made
hvorpa verden trrenger sig pa. Deter selvf0lgel1g ogsa mul1gt
(og 'det er maske professor Keens pointe) for en at give sig i
kast med selv-hermeneutik, fortolkning af ens eget Selv, og specielt at ga tilbage til og ta:nk,e over ens,, f or t 1"d , og ens erindrin-

ger, og at overveje dem pa ny og reformu~ere dem. En sadan proces
vil rendre pa den "fiktive" person, den p~;rson man er, ligesom Rabbit Angstrom, efter Updike skriver den ~ye roman om ham som ungt
menne ske, bliver en ret sa anderledes ~iktiv person, bestemt pa
mader han aldrig t 0 r var bestemt pa. De ~ te ville vrere en aldeles
mystisk og magisk mulighed (og de1·for nbget man ikke skulle tage
alvorligt), hvis Selvet var andet end et ~bstraktum.
Jeg vil tydeligg0re dette, ved at udtrrekke endnu et aspekt
ved tankeksperimentet med Updike. Updi ~e kunne efterkomme vores
opfordring, men kunne sa vise sig at vrere glemsom. Nar alt kommer
til alt, sa er det jo mange ar siden, ha n skrev Rabbit Run. Han har
maske ikke lyst til at vende tilbage og gen lrese den grundigt, sa
0

nar han skrev den nye roman kunne den vi;se sig at vrere inkonsistent
med den f 0rste.•Han kunne f.eks. lade Rabbitt vrere to steder pa en
gang. 0nskede vi at afg0re, hvad der var den korrekte historie,
ville vi bega en fejl; der er ingen sand historie. I et sadant tilfrelde ville der simpelthen vrere en mangiende overensstemmelse mellem al le de data om Rabbit, vi er i besiddelse af. Og fordi Rabbit
er en fiktiv person, ville vi ikke sla os for panden i undren og
udbryde: "Du godeste. Der er en kl0ft i · universet, vi har fundet en
modsigelse i naturen!" Intet er mere simpelt end modsigelse, nar
man har med fiktion at g0re; en fiktiv person kan have modstridende
egenskaber, fordi personen ~er en fiktiv person. Vi finder imidlertid sadanne modsigelser utilladelige; nar vi fors0ger at udlregge
noget eller nogen, selv en fiktiv person, sa typisk spalte~ vi personen for at 10s2 konf 1ikte".
Noget lignende synes at ske med virkelige mennesker i sjreldne
tilfrelde . Overvej de formodentl i g sande historier, der er optegnet
Th e Three Faces of Eve og i ~.4) Det synes som om Eves tre
an s igter var tre forskellige personligheders ansigter, og som om

kvinden portrretteret i ~ havde mange forskellige selver. Hvordan kan vi give mening til dette? Her er en made at g0re det pa
en alvorligt ment og skeptisk made, som blev foretrukket af den psykoterapeut, med hvem jeg talte om tilfreldet: Da Sybil f0rste gang
tradte ind til sin terapeut, var hun ikke flere forskellige personer . indhyllet i det samme legeme. Sybil var en roman-skrivende maskine, som fandt sammen med en meget opfindsom udsp0rger, en meget
ivrig lreser. De arbejdede sa sammen pa at skrive rigtig mange kapitler til en ny roman. Og eftersom Sybil var en slags levende roman,
gik hun naturligvis ud og m0dte verden med disse nye Selver, som
mere eller mindre var skabt pa opfordring, gennem de ivrige forslag
fra en terapeut.
Sybil er blot et slaende patologisk eksempel pa noget ret normalt, et m0nster for opf0rsel vi kan finde i os selv. Vi er al le nu
og da nogle snakkehoveder. Men hvorfor opf0rer vi os egentlig pa
denne made? Hvorfor er vi allesammen sadanne opfindende og opfindsomme forfattere af selvbiografier? Som professor Maturana siger:
"Alt hvad der siges, siges af en taler til en anden taler, som kan
vrere ham selv". Men hvorfor skal man tale til sig selv? Hvorfor er
det ikke en aldeles nyttel0s aktivitet, der er lige sa gennemf0rt
futil som den at pr0ve at hreve sig op ved haret? Den slags frenomener, som er blevet afdrekket af professor Gazzaningas unders0gelser,
giver et centralt fingerpeg.
Iflg. Gazzaningas opfattelse er bevidstheden ikke smukt
forenet, men snarere et bundt af delvist selvsta:ndige systemer, der
er knyttet sammen pa problematisk vis. Alle dele af bevidstheden er
ikke lige tilgrengelige for de andre hele tiden. Disse moduler eller
systemer har interne kommunikationsproblemer, som de l0ser ved at
ga ad forskellige opfindsomme omveje. Hvis det passer (og jeg tror
det g0r), sa kan det give os et svar pa et srerdeles forvirrende
sp0rgsmal om bevidst ta:nkning: Til hvad nytte er den? Et sadant
sp0rgsmal krrever nresten et udviklingsteoretisk svar, som selvf0lgelig ma vrere spekulativt. (Det er for nrervrerende ikke sa problematisk for mit spekulative svar, hvor den genetiske udvikling og
overf0ring · oph0rer og den kulturelle udvikling og overf0ring tager
over).
Oprindeligt - iflg . Julian Jaynes, hvis redeg0relse jeg tilslutter mig 5 l
fandtes der talere, vore forfredre, som ikke var
rigtig bevidste. De talte, men de pa en made nrermest bused e ud med
noget, mere eller mindre sadan som bierne danser, eller sadan som
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cornputere taler til hinanden. Noget sadant er givetvis ikke bevidst
kommunikation. Nar disse forfa:dre havde problemer ville de undertiden· "bede" om hj~lp (mere eller mindr~ som Gilbert siger "Hj~lp
I
mig!", nar han er lukket inde i skabet), og undertiden ville der v~I
re nogen i Mrheden, der kunne h0re dem. ,: sa de fik for vane at bede
om hj~lp og i s~rdeleshed at stille sp0rgsmal. Nar de ikke kunne
finde ud af, hvorledes et eller andet problem skulle 10ses, ville
de stille et sp0rgsmal, ikke rettet til ~ogen bestemt, og af og til
kunne den, der nu var i Mrheden, svare d~m. Og de blev ogsa indret1
tet til at f0le sig foranlediget til ved ,mange sadanne lejligheder
at svare pa sp0rgsmal som disse - efter ,, bedste evne - nar de blev
'I
stillet. 6 )
I
En dag stillede sa en af vore forfarJre et sp0rgsmal ved, hvad
der tilsyneladende var en upassende lejl 1iighed: Der var ingen i Mrheden, der kunne optra:de som tilh0rer. 1rkv~rdigvis h0rte han sit
eget sp0rgsmal, og dette stimulerede ha, pa samarbejdsvillig made,
I
til at s0ge efter et svar. Og sandeligen kom svaret til ham. Han
havde, uden at vide hvad han havde gjo~~' etableret en kommunikationsforbindel se mellem to dele af sin ~jerne, mellem hvilke der af
en eller anden afg0rende biologisk grund '/var et til~ngel·igheds-pro
blem. En del af bevidstheden var st0dt ~a et problem, som en anden
del kunne 10se; hvis blot problemet kunne blive opstillet for den
sidstMvnte del. Takket v~re sin vane med at stille sp0rgsmal snub,:
lede var forfader over en vej, v.hj.a. : 0rerne. Hvilken opdagelse!
Nu og da at tale og lytte til sig selv kan have en fantastisk virkning, som ikke er opnaelig pa anden made. Alt hvad der er n0dvendigt for at give mening til denne forestilling er hypotesen, at bevidsthedens delelementer har forskellig~ kapaciteter og milder at g0re ting pa, og at de ikke er fuldkommen til~ngelige for hinanden.
Under sadanne oms~ndigheder kunne det v~re tilf~ldet, at milden at
10se et problem oa er at pirre ens 0re med det, for at fa den del
af ens hjerne, som stimuleres bedst af ·h0relsen til at arbejde med
det. Sa vil man af og til opdage, at man star med svaret, man S0ger, pa tungen.
Dette ville v~re tilstr~kkeligt ti.l at etablere den udviklingsm:essige tilpasning (som kunne v~re udelukkende kulturelt overf0rt) af adf~rden at tale til sig selv. Men som mange forfattere
har bem:erket, sa synes - megen - . bevidst ~nkning at v~re en r~kke
forskellige s~rdeles effektive og private milder at tale til sig

•

selv ' pa. Den udviklingsm:essige overgang til ~nkning er saledes let
at frermiane. Alt hvad vi skal antage er, at vejen, kredsl0bet der
f0rst. gik via mund og 0
bl
k
re,
ev ortere. Folk "indsa", at den faktiske brug af stemmen og af h0relsen udgjorde en ret sa ineffektiv
del af kredsl0bet. Bortset fra det, sa kunne man, hvis der var andre mennesker i Mrheden som kunne overh0re en, komme til at videregive mere information, end man 0nskede. Sa hvad der blev udviklet ' var en en vane me d t avst at kommentere· sig selv,* ) og denne

kunne

derMst

~nkning.

blive gjort str0mlinet i form af

bevi"dst,

sprogl ig

I sin posthumt udgivne bog On Th in
' k'.
ing 7) sp0rger Gilbert
Ryle: "Hvad g0r t~nkeren?". For behaviorister som Ryle er dette et
virkeligt problem. Et tilf~lde
af hagen-i-handen-med-rynkede-bryn
ligner ret sa meget et andet tilf~lde, og alligevel synes nogle af
tilf~ldene at resultere i gode resultater og andre ikke. Hvad man
der foregar her? lronisk nok fremkom ~rke-behavioristen Ryle med
nogle meget snu forslag til, hvad der kan forega i disse tilf~lde.
Ryle ~vdede, at bevidst ~nkning skal forstas ud fra modellen for
selvinstruktion, eller maske bedre: selvbel~ri· ng eller
-tr~ning.

Ryle havde meget lidt at sige om, hvorledes denne selvb~l~ring faktisk kunne forega, men vi kan fa en slags f0rste forstaelse af det
ved at antage, at vi ikke er kaptajner pa vore skibe; der findes
ikke noget bevidst Selv, som uproblemtisk har kommandoen over hjernens ressourcer. Snarere er vi noget splittede. Vore sammensatte
moduler ma handle pa opportune, men forunderligt opfindsomme mader
for ~t kunne frembringe et mindstemal af adf~rdsm:essig enhed, 2-Q!!!
sa bl1ver oph0jet via en illusion om st0rre enhed.
Hvad professor Gazzaningas unders0gelser viser, nogle gange i
levende detaljer, er, hvorledes dette ma forega. Betragt noget af
hans evidens for den bem:erkelsesv~rdige og opfindsomme udnyttelse
af ressourcer som demonstreres af (noget i) den h0jre hjernehalvdel, nar den bliver stillet overfor et kommunikationsproblem.
en
del af eksperimenterne skal individer med opdelt hjerne stikke venstre hand ned i en lukket pose og f0le pa et objekt som d a skal
'd t"f·
'
es
l en i icere.
Den h0jre hjernehalvdel f'r
1·nf orma t·ionerne fra den
ct

venstre

hand, men den venstre, sprogkontrollerende hjernehalvdel ma

~0~_e__i_d_e_n_t_i_f_i_k_a_t_i_o_~e_n_ off ent l i gt ti l ~nge l i g. Almi nde l i ge ber 0ri ngs-- ------- ----------

------------------

(*) Vi har oversat "subvocalization" med "tavst at kormientere
selv" vel vidende at oversa:ttelsen ikke er helt wkkende".
O.a.

sig

(

'
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sansninger er til stede kontralater ~' Jt - signalerne over f 0res ti l
den modsatte hjernehalvdel. Smerter, ~ erimod, er t~l stede i~sila
teralt. Det vil sige, at smertestimul j overf0res til begge hJernehalvdele. Antag nu at objektet i po ~en er en blyant. Ofte vil den
h0jre hjernehalvdel finde en meget s~edig taktik: Hold blyanten
11
venstre hand saledes at spidsen presses hardt mod handfladen; det'
I
te skaber smerter og lader den venstre hjernehalvdel vide, at der
ti l
.
er noget spidst i posen, hvilket er er tilstrCEkkelig anty d nrng
at den kan b~gynde at g<Ette; den h0jrr hjernehalvdel vil nu signalere "det er t<Ettere pa" og· "du har d ~ t" ved at smile el ler ved andre kontrollerede tegn, og i 10bet at meget kart tid vil "subjektet"
den ti l syne l adende forenede !'en es te beboer" af kroppen
v<Ere i stand til at meddele det korreJ te svar.
Enten har individerne med opdel ~ hjerne udviklet dette bem<Erkelsesv<Erdige talent for at ga ad omv~~ e som en reaktion pa den operation, der gav dem et sa radikalt tlilg<Engeligheds-problem, eller
ogsa har operationen blotlagt - men ilikke skabt - et virtuost talent, som ogsa kan findes i normale ~ennesker. Det er givet, hiEvder
Gazzaniga, at den sidstn<Evnte hypotes ~ er den mest lovende at unders0ge. Det vil sige, at det faktisk se1 ud som om, vi er virtuose romanskrivere, som finder os selv inv~lveret i alle forme~ for adfCErd, mere eller mindre som en enhed ) men nogle gange spl1ttet, og
vi fors0ger altid at give tingene det : bedst mulige udseende. Vi pr01
I
ver at ta alt vores materiale til at j v<Ere en enkelt sammenhiEngende
god historie. Og denne historie er vores selvbiografi.
Den centrale fiktive hovedpersqn i denne selvbiografi er ens
Selv. Og hvis man nu stadigv<Ek 0nsker at vide, hvad Selvet virkelig
er, sa begar man en kategorifejl. NAr alt kommer til alt, kan det
vise sig, nar et menneskes adfCErdsm<Essige kontrolsystem bliver alvorl igt splittet, at den bestemte fo r tolkende historie, vi kan fort<Elle om dette individ, gar ud pa, .~ t der er mere end en person,
:1
der "bebor" den pag<Eldende krop. Dette er meget vel muligt ud fra
det billede af Selvet, som jeg har pr~senteret; det kr<Ever ikke nogle smarte metafysiske mirakler. Det er lige sa uproblematisk at opdage flerfoldige Selver i et menneske, som at finde den tidlige unge Rabbit og den sene unge Rabbit i i de hypotetiske romaner af Updike: Alt hvad der ma v<Ere tilf<Eldet er, at historien i kke vil samle sig omkring et Selv, et imagin<Ert punkt ; men at den samler
sig (samler sig bedre under al le omst<Endigheder) omkring to forskellin"
i m~nil'liPrP nim ktf'r. Vi st0der sorrrnetider pa psykologisk uorden,
1

eller pa kirurgisk frembragte opsplitninger , hvor den eneste made
at fortolke eller give mening til dem pa er faktisk at fasts<Ette to
tyngdepunkter, to Selver. Man skaber eller opdager ikke noget sp0gelsesagtigt ved at g0re dette. Man skaber slet og ret en anden abstraktion. Det er en abstraktion, som man bruger som en del af et
teoretisk apparat for at forsta, forudsige og give mening til nogle
meget komplicerede tings adfCErd. Deter ikke overraskende, at diss e
abstrakte Selver faktisk ser sa handfaste og virkelige ud. De er me get mere komplicerede teoretiske entiteter end et tyngdepunkt. Og
husk pa, at endog et tyngdepunkt har en ganske handf ast fremtrCEden,
nar vi f0rst begynder at bringe det i spil . Men ingen har nogensinde
set eller vil nogensinde se et tyngdepunkt. Som David Hume bem<Erkede, sa har heller ingen nogensinde set et Selv :
"For min del, nar jeg mest intimt tr<Eder ind i det, jeg
kalder mig selv, falder jeg altid over en eller anden
bestemt perception, af varme, kulde, lys, skygge, k<Er1ighed eller had, smerte eller lyst . Jeg kan pa intet
tidspunkt fange mig selv uden en perception og kan
aldrig observere andet end perceptionen . . . .. Hvis der
er nogen, der efter en alvorlig og fordomsfri eftertanke tror, at han har en anden opfattelse af sig selv ,
sa ma jeg indr0mme, at jeg ikke l<Engere kan diskutere
med ham. Jeg kan kun medgive ham, at han savel som jeg
kan have ret, og at vi er afg0rende forskellige pa dette punkt. Maske kan han opfatte noget simpelt og sammenh<Engende, som han betegner sig selv; sk0nt jeg er sikker pa, at der ikke findes et sadant princip i mig."
(Treatise on Human Nature, bog I, kap. 4, sektion 6).
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Synopsis: Jeg vil udarbejde nogle konse.kvenser af den ide, at den
humanistiske tradition i sin essens er orienteret mod de eksakte videnskaber. Jeg vil unders0ge, hvordan en gren af socialvidenskaberne
den · kognitive antropologi - har pavirket, og kan komme til at pavirke,
den humanistiske tradition. (Kognitiv Antropologi er i det f0lgende
forkortet KA.) Min opfattelse er en kombination af videnskabsteori og
kulturforskning. Jeg vil frems~tte fire hovedpointer i artiklen: (1)
Kognitiv Antropologi, eller KA, besk~ftiger sig med kognitive systemer, som er materielle systemer der inkarnerer begrebslige tros eller
anskuelsessystemer. Jeg ~vder, at en tese om kognitive systemers Dobbelte Fundering er en integreret del af KA: Kognitive systemers tilstande (det at "~nke" og at "g0re", forstaet som handlinger), er bade
kausalt og begrebsrrressigt funderede pa hinanden. (2) KA antager det
synspunkt, at der findes globale f~llestr~k i den menneskelige adf~rds
struktur og indhold. (3) De f~llesmenneskelige begreber, som KA repr~
senterer, er forskellige fra den humanistiske traditions v~rdiladede
"f~ll esmenneske l i ge
begreber" - se 1v om i deen om en begrebs 1i g funderi ng af kognitive tilstande er et af denne traditions idealer. Rent
faktisk har KA bidraget til at rense den vestlige kulturforskning for
dens humanistiske forudindtagethed. (4) Der er dog stadig en propositionel forudindtagethed i KA, som maske vil stille sig hindrende i vejen for dens fors0g pa at 10se nogle hovedproblemer i den nutidige, videnskabel igt orienterede humanisme - her specielt problemet om forholdet mellem mennesket og naturen.
1. KOGNITIVE SYSTEMER
Den

kognitive antropologis klassiske studier forfulgte deres viden-

