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Lyset efter Gud
Filosofi. Vi har afskaffet Gud og dernæst sjælen, tilbage er kun
verden. Med After God har Peter Sloterdijk skrevet en moderne
historie om sjælens mutationer og mulige genkomst i en
sekulariseret og artificiel maskinalder.
A C
Forfatter og essayist.

F

ra begyndelsen af det tyvende
århundrede har en ny epoke bragt
de gamle guders metafysik i knæ.
Gud og sjælen dannede par i den
klassiske metafysik. Mens Gud sikrede
forestillingen om sjælens (evige) lys, sikrede sjælens kvaler en stræben mod den
yderste instans Gud. Kritikken af den
almægtige Gud har ganske vist stået på
længe, men verdensomspændende krige
og teknologiens ekspansion har i de sidste
hundrede år for alvor bragt os ind i denne
gudernes mørkning.
Den tyske filosof Peter Sloterdijks After
God er kulminationen på en række udgivelser der helt tilbage til Sphären I (1998)
kredser om menneskets forhold til Gud,
forvandling og religion i en teknologisk og
global tidsalder. Mens den tyske udgave
Nach Got (Suhrkamp, 2017) er centreret
omkring troens problem, har man i den
engelske valgt at medtage et centralt
kapitel fra Sphären I om rum, lys og
intimitet, en nyere tekst om Jesus som
bastard, og endelig et foredrag om klima,
holdt i Paris 2009, kort før klimatopmødet
i København. Samlet set giver bogen et
indtryk af både kulturelt, politisk og spirituelt kampskrift.
Hvis der var noget første verdenskrig
lærte os, var det at mennesket først og
fremmest er dødelig, som den franske
digter og filosof Paul Valéry udtrykte det.
Teologiens evighed, forsyn, frelse og troen
på en almægtig og alvidende guddom
led her et alvorligt knæk. Dens forsøg

på at adskille guder fra afgudsbilleder, er
for Sloterdijk begyndelsen på enden for
teologien som vi kender den. Vi har flere
afguder end virkeligheder, som Friedrich
Nietzsche bemærkede nogle tiår tidligere. «Fra det tidspunkt hvor den ene blev
skubbet ud til kanten, synker guderne nu
hen i det dunkles eksil», skriver Sloterdijk.
Cirklen er sluttet, og vi står i dag overfor
at skulle forstå denne ragnarok. Hvad sker
der i denne overgangsperiode? Hvad sker
der med forestillingsevnen når oppe og
nede forsvinder?
Én ting ved vi, i overgangstider hersker usikkerhed, kaos og deregulering.
Ragnarok var navnet på verdens undergang, kampen mod det onde, hvor fædre
kvæler deres sønner og brødre flænser
hinanden. Apokalypsen var navnet på
afsløringen af det godes endelige triumf,
om verdens sidste tid.
DEN TEKNOLOGISKE EKSISTENS

Forestillingen om verden som en bro mellem nu-et og evigheden er for længst
borte. At være moderne derimod er at
holde fremtiden åben. Verden er et projekt, et forpligtende foretagende. Det
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Forestillingen om verden
som en bro mellem
nu-et og evigheden
er for længst borte.
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er, som Sloterdijk udtrykker det, «ikke
de store opdagelsesrejsende, men tænkere som Schelling, Hegel, Bergson,
Heidegger, Bloch og Cusanus, der bragte
en ende på denne udsættelse af tiden og
som introducerede den levende væren.
Allerede Wagners opera Göttendämmerung
(«Ragnarok», 1876) viste at væren selv
undergår en skabende forvandling, at ikke
kun Gud har skabende evner, men også
mennesket». Hvor der er mennesker, vokser kunstigheden frem. Med den konsekvens, at Gud, med Sloterdijks formulering, er blevet «en træningssag for det
selvoplyste menneskes teologi». De indre
modsætninger i den monoteistiske Gud og
al hans væsen er sendt på «evig ferie». Det
bliver tydeligt allerede i kristendommens
historie om Jesus, som Sloterdijk kalder en
bastard, en fortabt søn der havde behov
for at udfylde hullet efter en fraværende
far. Men også tydeligt indenfor islam.

Islamisters terrorhandlinger mod de
såkaldt vantro indenfor og udenfor islams
hus, er ifølge Sloterdijk en måde at reagere på Allahs formørkelse, eller mere
tempereret, at islams skumringstime er
kommet. For selvsamme mørkning er også
en potentiel dæmring: Fra alle sider presses islam til at gentænke spørgsmålet om
det skabendes virke, som i dag også er
et spørgsmål om teknologi og om retten
til at skabe billeder. Problemet kan ikke
løses med Koranen alene. Islam er stadig en religion af rene brugere, skriver
Sloterdijk. Den har endnu ikke bevæget
sig op til næste niveau, «den teknologiske
eksistens» (af græsk techne, at give form
til det forhåndenværende).
DÆMRINGEN

Nedgangen er en vanskelig overgang,
men også er en potentiel forandring. For
det er svært at forestille sig bortfaldet

af Guds autoritet, uden at det også får
konsekvenser for sjælen. Indførelsen af
dybdepsykologien omkring 1800, Freuds
psykoanalyse omkring år 1900, og nu den
neurokognitive videnskabs eliminering af
begge, vidner om dette. Sideløbende med
denne sjælenes dæmring hører derfor også
intelligensens dæmring.
I en tid hvor stadig mere af det menneskelige sind og tankeliv overføres til de
funklende teknologier og den kunstige
intelligens, rejser det sig spørgsmål som:
Hvad bliver tilbage af sjælens lys, når der
for alvor bliver blændet op for det kunstige lys? Hvad bliver der tilbage af den
sjælelige glød, når de stadig mere smarte
kulturelle indretninger og dygtiggjorte
computeriserede objekter tager over? Skal
vi virkelig forestille os de nye opfindere af
kunstig intelligens som de der har betroet
sig selv den ledige plads efter Gud skaberen, spørger Sloterdijk.

Når de kristne taler om Guds behov for
at være menneske, kan det ikke overraske, at mennesket som den der fremstiller
avancerede ting, også gerne går forrest
for at se sig selv som en del af en ny
maskintidsalder. «Vi lever ikke længere
blot», skriver Sloterdijk, «i midten af den
første analogia, den mellem Gud og menneske, men også i den anden, den mellem
mennesket og den højere maskine». Stadig
flere algoritmer og apps kommer til, som
indvirker på vores handlinger og orienteringsmåde. Brugen af digitale redskaber i
undervisningen, såkaldt blended learning,
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Vor tids egalitære
kriterier har bragt
enhver vertikal
spænding i miskredit.

er ved at indtage også universiteterne
og tage fokus fra kritisk tekstlæsning
og opdragelsen til selvstændig tænkning.
Viral markedsføring synes efterhånden
at have gjort al kommunikation til markedsføring. Netkommunikation tager over
for kritisk journalistik. Viden reduceres til
information og informationssøgning, og
læsevaner sættes under pres, præget af
korttidshukommelse og lav koncentrationsevne.
VARMESTRØMMEN

Sloterdijks After God er på én gang en
advarsel mod at søge ly i de tilbageskuende flugtmuligheder i religionen, samtidig
med at han betoner nødvendigheden af en
form for åndelig oprustning som modvægt
til den sorgløse kynismes accept af status
quo. Kynikeren finder hvad han søger,
manisk og utålmodigt handler han mod
bedrevidende, for han er frem for noget

en vinder. Men bag hans selvtilfredse
smil gemmer sig en åndelig og intellektuel
resignation, og i virkeligheden en manglende tro på livet, at tingene kunne være
anderledes.
I Kritik af den kyniske fornuft (1983)
gav Sloterdijk derfor også stemme til
Ernst Blochs håbskraft. «Den, der
som Ernst Bloch taler om håbets princip,
må i det mindste være i stand til at finde
dette klimatiske a priori, opklaringen,
glimtet af en munter himmel, inden i sig
selv. Og netop fordi Bloch var i stand til
dette, adskiller han sig fra den intellektuelle hovedstrømning. Selv når alt formørkedes, kendte han den private hemmelighed, hvordan man skaber opmuntring og
tillid til livet, lader udtrykket strømme frit
og tror på udfoldelsen. Han havde kraften
til at genkende den ’varmestrøm’ – som
han selv husede – overalt i den menneskelige historie.»1
.../

FORSØG PÅ AT FORBEDRE MENNESKET

Den filosofiske antropologi er en faglig
disciplin, der har set det som sin opgave
et kortlægge og undersøge det som grundlæggende udmærker arten homo sapiens.
Men denne gren af antropologien er i
tilbagegang, hvis ikke efterhånden helt
forsvundet. Men det dilemma der knytter
sig til det at være menneske kan man ikke
bare springe over, skriver Sloterdijk. Vor
tids egalitære kriterier og nivellering af
kvalitet og værdier har bragt enhver vertikal spænding i miskredit.
Den amerikanske bølge af politisk korrekthed der op gennem 90’erne også invaderede Europa omtalte blandt andet mennesker med lav højde for «vertikalt udfordret». Det er mennesker der skal relatere
sig til sin egen vertikale spænding, men
samtidig ikke kan blive fri for det pres det
indebærer at skulle gøre noget mere ud af
sig selv. Men dette er kun begyndelsen.
Faktisk lever vi omringet af en egalitær
social maskine der skaber det horisontale
plan for hele vores orienteringsmåde og
eksistentielle værdier. Den franske revolutions formel liberté, égalité, fraternité
har sejret ad helvede til. Den lærte os at
mennesket fødes og vokser med kampen
og fællesskabet.
Moderne antropologi er en kampens
antropologi. Men de vertikale spændinger, skolelærerens autoritet, en far til at
gøre oprør imod og ja, hele den borgerlige
kultur, alt det der skaber modstanden og
friktionen, er ved at forsvinde og gå til i
de små fortællingers ironisering, borgerlig
succes og selvaristokratisering, som selv
teenageren spejler sig i, og endelig den
varme masses middelmådighed. Der er
ikke længere en transcendent ild i opdagelse og skabelse, som det, der søger at
overskride sig selv, det, som sikrer en
antropologisk differens.
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Mystik er en endnu
mere gennemført og
nødvendig bevidstgørelse
af denne verden.

Markører for tidligere tiders forskel var
for eksempel den mellem en helgen og en
verdslig, mellem renæssancens kunstaura
og teknologiens reproduktion, mellem den
dannede akademiker og masseunderviseren. Uanset hvor meget vi har fjernet os
fra det fortidige, er det ifølge Sloterdijk
netop de vertikale spændinger der får
os til at få øje på overgangen og forstå
betydningen af overskridelse. Eksempelvis
omdanner Giovanni Pico della Mirandola
(1463–1494) den tidligere middelalders
imitation af Kristus (imitatio christi) til et
praktisk forbillede for kultivering og forædling af det humane, der baner vejen for
ideen om menneskeværdet, som senere
udgør en hjørnesten i de moderne menneskerettigheder. Det samme gælder spørgsmålet om dannelse og artes liberales, der
går tilbage til den græske vertikale paideia
og kultiveringen og pædagogisk forædling
af menneskesindets differens. Opdragelse
handler om at tanker og ting forædles og
bliver til gennem arbejdet med traditionen
og en kritisk overskridelse af denne.
I dag har vi reduceret opdragelse og
pædagogik til læring, altså et spørgsmål

om at få nogle redskaber og derefter
bare anvende dem. Mens paideia er båret
frem af undren og kritisk sans, er vor tids
pædagogik styret af målbarhed og beherskelse. Mennesket af i dag er selv blevet
produktet for al selvforståelse, opdagelse
og produktion. Overfor klimakrisen bliver
pædagogikkens begrænsning mere end
tydelig. Kun den lodrette beståen og den
vertikale spænding kan danne grundlaget
for klimapolitiske imperativer, der ikke
først og fremmest styres af særinteresser,
men som forbinder en «konkret solidaritet
med universelle implikationer», skriver
Sloterdijk. Som han udtrykker det i sit
foredrag i Paris, med inspiration fra især
filosoffen Hans Jonas: «Handle således at
det fremmer tilvejebringelsen af et globalt
system for solidaritet, eller, i det mindste,
at du igennem dine handlinger ikke står i
vejen for det.»
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Språk
1.
Hva er et triumvirat?
2.
Hva er numismatikk
vitenskapen om?
3.
Hva er den opprinnelige
betydningen av tittelen tsar?

DEN MODERNE SJÆL

I to omfattende kapitler i After God
beskriver Sloterdijk hvad der er sket med
den moderne sjæl. Vi har bevæget os fra
sjælen som et spatialt indre samtalerum
(Augustin, 354–430) til et psykoteknisk
regime med besjælede mellemmænd. De
mange teknologier fungerer i dag som
udtryksmaskiner for besjæling. Men i det
moderne teknologiske hysteri og selvforførelse går alt for meget tabt. Sjælen selv
er patetisk. Eller rettere, at ophøje den i
en bestemt form er patetisk. Her brænder
den for meget, gløden forsvinder. Den må
opstå på ny hvis den skal holde sig, altså,
finde andre former, blive klogere på hvad
der vækker den som følelse, hvad der
optager den, bevæger den, kultiverer den.
«At undergå en indre rejse» er en
velkendt formulering, gerne forbundet
med tressernes ture til Østen og senere
de sidste rester af hippiekulturens tripping og stofkultur. Men historien om den
moderne sjæl har aldrig handlet om en
fuldbyrdelse her og nu, men om altid at
være undervejs. Derfor, at holde sjælen
fit, som Sloterdijk kalder det, forudsætter bevægelige hierarkier og modsatrettede kræfter. For at forstå og styrke den
moderne sjæl, kan vi derfor stadig lære en
hel del af den kristne middelaldertænker
Augustin og hans bemærkelsesværdige
skrift Bekendelser (skrevet 397–401), ikke
den konfessionelle del og reflektionerne
om arvesynden, men om selve rejsen
som en måde at forbedre sjælen. Det som
Augustin forstod var, at sjælen er navnet
på det intime rum der skal åbnes indadtil.
Hvad betyder det når Augustin igen og
igen siger at den intime relation mellem
Gud og sjæl er tættere på hinanden end
den der hersker mellem mennesker? I
Sloterdijks læsning betyder det, at med
Gud-sjæl-relationen er jeg i verden hvorfra jeg udforsker mine kvaler og tidligere
tab, men jeg er ikke af verden. Målet er
ikke at forlade verden, men at ikke være
underlagt den. At bekende sit liv er den
«sande åbning», men det er samtidig smerten ved bekendelsen der skaber rum for
bevægelse og modtagelighed, der åbner
mig til en anden fortid. Det er denne rejse
ind i separationen og fremmedheden, at
være adskilt fra sig selv, som er grundlaget
for det umådelige rum der åbner sig og
som for Sloterdijk bliver «kilden til den
frie ånd». Sloterdijks foretrukne metafor
her er den ellipseformede boble, på én
gang mikrosfærisk og ufuldendt. Sjælens
lys kommer ikke indefra som en erfaring
vi selv besidder, men lyset gør noget ved
mig og i mig. Der er på en måde ikke længere nogen mellemmand, ingen medier.
Sloterdijk ser her den fransktalende
beginernonne Marguerite Porete (1250–
1310, forfatter af Le Miroir des âmes
simples) og den iranske digter og teolog
Shahab as-Din Yahya Suhrawadi (myrdet
i 1155) som to andre eksponenter for den
mikrosfæriske sjælelære. Det er ikke os
der kaster lyset på de livløse ting, men det
ulegemlige lys, ting der lyser af sig selv,
og ting, der lyser op, når de belyses, der
tilfører det Sloterdijk kalder «den dunkle
klarhed». Sloterdijks mikrosfæriske sjælelære kan minde om franskmanden Henri
Bergsons beskrivelse af verden som en
stor biografsal, hvor ethvert bevægeligt
legeme udsender lys. Ting lyser og tænker
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Belgia har tre offisielle språk,
men befolkningen er i hovedsak
delt i to – språklig sett. Hvilket
språk er mest utbredt og
snakkes av over halvparten av
befolkningen?
5.
Hva kalles den samiske
sjamanens tromme?

Geografi
6.
Hvilket land har den høyeste
folketettheten i Europa, om man
ser bort fra småstatene?
7.
Før oppløsningen av Jugoslavia i
1991–92 besto føderasjonen av
to autonome provinser og hvor
mange republikker?

9.
I hvilket land ligger elven Ebola,
der ebolaviruset først ble påvist?
10.
Hva heter den største øya i Det
karibiske hav?

8.
I hvilket land ligger Atacamaørkenen?
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af sig selv, kaster tegn og tanker af sig,
uden at nogen oplyser dem. Lyset i det lille
mørke (biograf)rum, er også begyndelsen
på et eksperiment, at frisætte et nyt liv,
der hvor det er fanget.
RELIGION I EN
EKSPERIMENTENDE TIDSALDER

Når religionen omdannes til valium og tekno-gnostisk astralrejse, når enhver, med
Sloterdijks ord, er blevet «soundbox for
transcendente inspirationer» og overophedet mysticisme, er der kun én ting at
gøre: at vende tilbage til hverdagens mørke
under. Det som nærer troens, tankens og
erfaringens substans, er det Sloterdijk kalder «en beskyttet tilvænning». I dag er vi
konstant overvåget af andres blikke, med
krav om lynhurtig respons, og vores skepsis overfor en ydre instans er i stigende
grad en del af vores egen selvforståelse.
Vi nærer ikke længere nogen egentlig tro
på egne oplevelser, egne erfaringer. Vi har
ikke dette citadel hvor vi kan øve os på
at nå frem til en bund i egne erfaringer.
På en måde er vi afkoblet fra vores egen
oplevelse af tingene.
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At tro er at træde ind i en
symbolsk psykomaskine.
Gud er et indre Texas,
der borer efter olie.

Det var denne afstand til virkeligheden,
som Hannah Arendt i sit essay Tænkning
og moral (1969) så som værende «mere
farlig end de, måske, onde instinkter, som
er mennesket iboende». Eller som den
svenske digter Gunnar Ekelöf udtrykte
det: «For det som har bund i mig, har også
bund i andre». I dag er religionens institutioner reduceret til melankolsk selvledelse. Overfor en stigende selvhjælpsindustri
og hyperindividualisering af religionen,
må man ifølge Sloterdijk insistere på religionen som et kontinuerligt eksperiment.
At en stærk forankret erfaring, tro og
overbevisning netop må basere sig på et

fravær af stærke, allerede givne grunde.
«Vi er alle dømt til kætteri», skriver han.
«Kun de der har fundet en vej, som lader
dem tro med åbne øjne, kan i dag, under
kronisk observation, forblive religiøse.»
Sloterdijk trækker her på sit tidligere
trebindsværk Sphären I–III (1998, 1999,
2004), om de mindre og større rums
betydning for menneskelig livsmening og
praksis, men også sit øvelsesantropologiske skrift Du musst dein Leben ändern:
Über Antropotechnik (2009).2 Det er og
forbliver en træningssag og det forbliver
en opgave at finde en træningsbane – et
citadel. Men hvorfor skal religion være
et kontinuerligt eksperiment og hvorfor
disse kristne termer om kætteri? Hvorfor
ikke holde sig til øvelsen, forstandstræningen og forståelsen af sindets natur,
som i buddhismen, som Sloterdijk flere
steder læner sig op ad?
ØJEBLIKKETS MYSTIKER

Hvis verden er alt, hvad der er tilfældet,
som Ludwig Wittgenstein udtrykte det i
Tractatus Logico-Philosophicus (1921), så
er opgaven den at være barn af verden, i
betydningen: for den verden der forsvinder og dæmrer. Mystikeren vender tilbage
som religionens sande kampfælle. Han er
vedholdende, tålmodig og uudgrundelig.
For der er kun én ting der giver ham tro
og erfaring: At denne verden kan træde
frem på én gang prægnant og underfuld.
«Ikke, hvorledes verden er, men at den
er, er det mystiske», skriver Wittgenstein.
Sloterdijk vender nu tilbage til den blochske varmestrøm: «Himlen fødes i mig når
tingen fremtræder gennem den forbløffende registrering.» En forbløffelse overfor det som er, det, som får mig til at se,
på ny, denne ting, det, vi kalder verden.
Det er kunstneren der kan lære os dette.
Kunstneren er, for Sloterdijk, øjeblikkets
mystiker, for kunstneren og digteren holder fast i hverdagen. Han ved, at alt er
her, at det enkle er det komplicerede, det,
som skal vikles ud. «Vi er født mystikere»,
skriver Sloterdijk, «men vi har glemt det».
Sloterdijk har nu to beskeder til os, én
fra filosoffen og én fra mystikeren. Fra
filosoffen lyder det at verden er blevet

et monstrøst sted (ophedet, sammenfiltret og for meget), og derfor må den
analyseres, forklares og behandles som
et sådant, altså, som en arena for krig
og teater. Mystikerens besked til os er
at afvise såvel krigen som teatret. Han
fortæller os at der nedenunder denne
verdens monstrøse fremtrædelsesformer
løber en anden og mere fælles strøm, som
ikke længere kommer nogetsteds fra. Det
er denne forbløffende virkelighed, også
kaldet «den dagklare mystik», forfatteren
Robert Musil lytter til og kredser om i
Manden uden egenskaber (1943), hvor
man aner at andre utallige muligheder
også kunne være virkelige, som han lader
sin hovedperson Ulrich udtrykke det i de
underfulde samtaler med søsteren Agathe:
«Alt forekommer ham pludselig at være
anderledes, end man tror. Fra at være
en borger af denne verden bliver han en
skabning af utallige verdener -!»3 Mystik
er ikke blot tilbagetrækning og regression,
men en endnu mere gennemført og nødvendig bevidstgørelse af denne verden.
DET SPØRGSMÅLSSTILLENDE DYR

Hvis man de sidste fire år har undret sig
over hvordan en gudløs entreprenør som
Donald Trump, er lykkedes med at appellere til den stærkt troende amerikaner,
skal man læse Arthur Millers prisvindende
og evigt aktuelle teaterstykke En sælgers
død (1949). Det er historien om den middelmådige sælger der totalt mislykkes i
sit forsøg på at blive til noget, få status,
hæder og penge, men som ikke ser og
opdager den baggrund af dyb triviel tragedie som bestemmer hans liv. Og han ser
det ikke, fordi han er medium for sin egen
motivation om at nå toppen. Han er i en
vis forstand gennemtrængt af Gud.
At tro er i amerikansk aftapning det
samme som at træde ind i en symbolsk
psykomaskine, der forbinder tro med viljen til succes. Gud er et indre Texas,
der borer efter olie, skriver Sloterdijk.
Sælgeren er medium og mellemmand for
Gud og dette er den virkelige tragedie
bag den amerikanske free-style-profetiske spiritualitet. Denne har taget sjælen
som gidsel i jagten på succes. Sjælen er

uden bevægelse, reduceret til en hysterisk
resonanskasse der lytter til Gud som man
lytter til en sponsor: Jeg tror fuldt og fast
på dig, bare jeg kommer til tops, bare jeg
høster frugterne af min egen ihærdige
arbejdsindsats.
Det er derfor ikke så overraskende at
Sloterdijk som modvægt, inddrager én
af USAs store religiøse tænkere, nemlig
William James, for hvem det åndelige livs
realitet består i at forfølge relationer til
stadig nye erfaringer. For James er erfaring netop ikke forankret i bevidsthedens
eget centrum eller i den ydre verden som
kendsgerninger og vaner, men snarere et
uendeligt voksende felt af enkelterfaringer og deres relationer. Men alligevel bliver det aldrig rigtig klart hvorfor vi ifølge
Sloterdijk skal være troende. Som om han
ikke helt tror på mystikeren, kunstneren
og ja, hverdagsmenneskets evne til at
kunne leve med usikkerhed og uvished
uden en irriterende rækken ud efter klare
svar og fast grund under fødderne.
I lang tid har vi kunnet beskytte os selv
mod trusler udefra, biologisk, socialt og
rituelt, men biologiernes immunsystemer,
den sociale solidaritet og de rituelle gentagelsers tilhørsforhold, er mange steder
kommet under pres. Resultatet er stigende
orienteringsløshed og lukkede bobler af
virkelighedsbeskrivelser. Men den kulturelle, politiske og spirituelle kamp går for
Sloterdijk hånd i hånd. For ham synes der
ikke at være nogen vej udenom: Kun som
øvende og prøvende spørgsmålsstillende
dyr kan mennesket tænde lyset i en af
fortryllet verden.
© norske LMD

11.
Hvilket land hadde Europas
første og siste tsar? (Hint: Den
siste, Simeon 2, ble tvunget i
eksil i 1946 og er i dag 83 år.)

14.
Hvem lanserte i 1748 det
politisk-juridiske prinsippet om
at statsmakt skal fordeles på tre
uavhengige institusjoner?

12.
I hvilken delstat ble Bill Clinton
guvernør i 1978?

15.
Når ble nordmenn for første
gang eksponert for reklame på
fjernsyn og i radiosendinger?

13.
Hvilken begivenhet regnes den
jødiske kalenderen ut fra?

Pseudonymer

16.
Hvem skjulte seg bak 1800-tallspseudonymet Brynjolf Bjarme?
17.
Hva er det egentlige navnet til
den norske anarkisten Syphilia
Morgenstierne?
18.
Forlaget valgte halvpseudonymet
J.K. Rowling for å maskere
forfatterens kjønn. Hva er
fornavnet?

19.
Den 73 år gamle sangeren
Reginald Dwight er best kjent
under et annen navn. Hva er
pseudonymet?

20.
Den britiske forfatteren Eric
Blair var også best kjent under
pseudonym. Under hvilket
navn skrev han bitende,
samfunnskritisk satire?

Månedens dom
0–5 riktige: Den som lite vet, lite glemmer.
6–15 riktige: Bare de middelmådige er alltid på sitt beste.
16-20 riktige: Den som tror han er ferdig utlært, er ikke
utlært, men ferdig.

Peter Sloterdijk, After God, Polity, 2020.

1 Peter Sloterdijk, Kritik af den kyniske fornuft, Reitzels forlag,
1989.
2 Se «Homo acrobaticus», Le Monde diplomatique, janur 2013.
3 Musil, Manden uden egenskaber, på dansk ved Karsten Sand
Iversen, Gyldendal, 1998. Også Sloterdijk citerer Musil, fra Ulrich
og Agathes underfulde samtaler, men i en anden sammenhæng.
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I After God opfordrer Sloterdijk til at
religionskritikken ikke smider barnet ud
med badevandet, men bevarer en sans for
vertikal spænding og perspektivskifter
mellem det høje og det lave, mellem det
nære og det fjerne som allerede lever i
os selv. Hvilket vil sige så meget som at
det stadig er muligt åndeligt og praktisk
at forbedre mennesket, at man stadig kan
tale om sjælen som et «indre rum», der
gennem øvelse og selvbeherskelse undergår en rejse, og endelig, at mystik ikke
bare er Østens visdom og selvhjælp til
længselsfulde og tomme vesterlændinge,
men en mere gennemført eksperimenterende bevidstgørelse af verden der højner
vores sans for vores forbundethed med
andre og det levende.

SVAR
SPRÅK: 1. Tremannsråd eller -styre: av latin tres (tre) og vir (mann),
brukes overført om et mektig trekløver. 2. Mynt og myntvesen. 3.
Tsar tilsvarer det tyske ordet Kaiser, «keiser». Uttalen tilsvarer den
klassisklatinske uttalen av Caesar. 4. Nederlandsk (55 prosent).
5. Runebom. GEOGRAFI: 6. Nederland. 7. Seks. 8. Chile. 9. Den
demokratiske republikken Kongo. 10. Cuba. HISTORIE: 11. Bulgaria.
12. Arkansas. 13. Verdens skapelse (3761 fvt.). 14. Montesquieu. 15.
1988 (statens kringkastingsmonopol ble opphevet). PSEUDONYMER:
16. Henrik Ibsen. 17. Mari Toft. 18. Joanne. 19. Elton John. 20.
George Orwell.
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