
Smertefrihed er nu om dage hellig. Moderne mennesker evner

ikke at påføre eller blive påført smerte. Vi er kort sagt blevet over-

sensible og overbeskyttende i forhold til smerte. Smerteerfaringer

er væsentlige, da de viser, at menneskers selvværd er problema-

tisk: En menneskelig grunderfaring er at erfare sig selv som smer-

tefuldt afmægtig og mindreværdig i forhold til andre. Ikke desto

mindre er denne grunderfaring ved at gå tabt, da rationalet for

pædagogiske institutioners måde at opdrage på er at undgå livets

kampe, hvor ære og prestige sættes på spil igen og igen. Sejrens

sødme og nederlagets bitterhed er begge forbundet med smerte-

erfaringer, men de professionelle tillader ikke, at børnene sanser

disse ’sociale aromastoffer’ og får sans for dem i en moderne

pædagogisk institution. 

Det er beklageligt al den stund, at afmagtserfaringen er forbun-

det med evnen til at solidarisere sig med et andet menneskes af-

magt, og at man derfor er i stand til at forholde sig til hvordan og i

forhold til hvem, man sætter sig igennem. Hvem er dig for eksem-

pel en værdig og jævnbyrdig modstander, som du kan sætte dig

helt igennem overfor? Pointen er, at vi alle er modstandere, men vi

gør ikke nødvendigvis hinanden ondt. Omvendt risikerer det for al-

vor at gøre ondt værre, hvis smerte- og afmagtserfaring sættes ud

af kraft – hvis vi ikke må lære at slås, så gør det os for alvor øm-

skindede. Men hvad er det ved den pædagogiske organisering af

og rationale for kampe, der giver os problemerne? 

De professionelles vilje til at demokratisere kampe og und-

skylde, at kampe har vindere og tabere, har skylden. Demokratise-

ringen betyder, at man søger at kontrollere kampe på en sådan

måde, at idéen om de lige chancer for alle i kampen opretholdes.

Resultatet er, at der ikke kommer en egentlig kamp ud af mødet

mellem kombattanterne, men snarere en stadig respektfuld om-

gang af hensyn til, at personernes integritet og værdighed opret-

holdes ’kampen’ igennem. ’Kampe’ er blevet til en slags skygge-

boksning med ikke mærkbare markeringsslag. De professionelles

insisteren på slag-i-luften-kampe er en fejltagelse. Som kombat-

tanter har vi forskellig styrke, og denne styrke eller mangel på

samme viser sig først, idet man kæmper for at vinde. At vinde en
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kamp handler ikke først og fremmest om at ydmyge sin modstan-

der, men om at erfare at være en stærkere og bedre udøver end

sin modstander. 

Denne erfaring tilsidesættes af de professionelles indgreb i og

organisering af kampe i såvel frikvarterer som i idrætstimerne.

Ingen må vinde, ingen må tabe. Uafgjort er det bedste resultat,

eller i hvert fald er det vigtigt at lære børn, at et sejrrigt resultat ikke

var med vilje. Netop viljen til ikke stå ved det gjorte er et problem,

da pointen jo er, at man ikke kan gøre det gjorte ugjort. »Tag dine

ord tilbage« er en formulering, vi kender, ikke mindst fra film om

ridderlighed. Samtidig ved vi fra disse film, at man jo præcis ikke

kan tage sine ord i sig igen. Derfor fik man i mere ærefulde tider

satisfaktion eller kompensation ved at udfordre sin krænker til en

duel. Men i vores ømskindede tider forsøger vi at omgå det gjorte

ved at undskylde. Har en dreng banket en anden eller blot truet

med det, så insisterer de voksne på, at der skal stikkes en und-

skyldning. Undskyldning betyder at fritage fra skylden for det

gjorte. Ingen får et ansvar, ingen tager et ansvar, intet sker i forhold

til det skete. Og ikke nok med det: undskyldninger frarøver også

vinderen glæden over at sejre og blive beundret for det, og tabe-

ren frarøves skammen og sin ærgerrighed efter at få revanche. Og

de professionelle har skylden for at undskyldningerne bliver udve-

jen. Det må påkalde vores vrede i lighed med filosoffen Nietzsches

vrede mod Jesus, fordi han tog skylden på sig og i øvrigt insisterede

på, at det vigtigste var at kunne tilgive. Det kan man ikke, men det

kan man blive nødt til, når professionelle spiller Jesus. I den for-

stand er undskyldninger og tilgivelse blevet en handlingslam-

mende magtstrategi, som børn for øvrigt på nederdrægtig vis er

godt i gang med at lære sig at udnytte. I den forstand er vi vidne til

den store ondskab i smertefrihedens navn. I stedet burde vi gøre

viljen til at vinde over og påføre andre smerte legitim igen. Erfarin-

gen af at være afmægtig er vigtigere end noget andet, også for de

sejrendes måde at sejre på. I bogen Zun Zi Bing (Mester Suns krigs-

kunst) fra 400 f.v.t. siges det således: Man skal slå fjenden, men

altid give ham et halmstrå at klamre sig til. y
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