
Den klassiske embedsmand er ved at træde af – i det mindste

kan vi se enden på ham. Det betyder, at vi ganske vist stadig har

embedsmænd af navn, men de gavner ikke på samme måde som

tidligere. 

I bureaukratiets glansperiode udfyldte en embedsmand sin rolle

på samme måde, som andre embedsmænd havde gjort før ham.

Han var i gentagelsens vold og var det med stolthed. Og det var

oven i købet ligetil for ham, for det lå i kortene, at en embedsmand

gjorde sin pligt og mestrede en kedsommelig puklen med de givne

opgaver. Men at pukle i pligtens navn er i dag passé. Embedsman-

den forsvinder i takt med den stærke pædagogiske indsats – i

skole- såvel som i arbejdslivet – for at få fokuseret på den person-

lige udvikling. Det betyder, at vi forlanger, at eleven eller den an-

satte skal overskride grænser, hvilket igen betyder, at de skal følge

deres lyst og udvikle sig for at blive noget andet, end de umiddel-

bart ’er’. Tidligere gjaldt det blot om at udfylde sit embede, ikke om

at udvikle sig.

Konsekvensen af at afskaffe embedsmanden lader sig næppe

overdrive. Heri impliceres nemlig en revolution af vores traditio-

nelle opfattelse af en grundlæggende grænse mellem at gøre sin

pligt i embedssammenhænge og være fri i offentlige sammen-

hænge. Distinktionen kender vi fra Immanuel Kant. 

Da Kant i 1784 ville forklare sig omkring fænomenet oplysning,

skelnede han mellem en privat brug af fornuften med begræns-

ninger og en offentlig brug uden begrænsninger. Den private brug

er den huslige fornuft, en nok så stor fællesheds fornuft, og sådan

tænker vi embedsmandens fornuft. Den offentlige og frie brug til-

hørte den lærde, der skulle skrive, og Kant mente skrive, til publi-

kum i almenhed. Denne frihed var Kant optaget af. I hans tid var

det trosfrihed, det handlede om. Vi er øjensynligt mere optaget af

ytringsfrihed; men de to ting må ikke forveksles. De lærdes offent-

lige skriveri var til, for at fornuften kunne møde sig selv. Det lå da-

tidens skrivende fjernt, at det handlede om at gøre sig til og få an-

dres opmærksomhed i form af læserbreve, kommentarer eller chat

på nettet. Set med datidens briller er vor tids problem, at vi for-

veksler frihed og publikum med ytringsfrihed og medieopmærk-

somhed. Og det giver os et problem med, hvad vi må sige frit og

gøre andre opmærksom på. Vi finder, vi har fri ret til at offentlig-

gøre vores private meninger. Her er det, den Kantske logik bryder

sammen.

Oplysning til vedkommende

Når eksempelvis en officer ubebyrdet anvender sin ret til at tale

og siger noget om brugen af tortur, så taler han med reference til

noget, der ikke skulle have været offentliggjort. Det samme sker,

når danske soldater (og først og fremmest deres overordnede),

danske præster og for den sags skyld danske ’lærere’ udtaler sig

som personer. Men hvorfor gør de det? Er de ubegavede? Næppe.

Men de er udtryk for personer i en tid, hvor Kants distinktioner ikke

længere er fornuftige. Personskabets æra stiller nye betingelser.

Her offentliggøres det private, fordi selve modstillingen mellem det

offentlige og det private er passé.

Mange – også mange filosoffer – forsøger fortsat at påberåbe sig

en skelnen mellem det private og det offentlige, idet de forudsæt-

ter, at distinktionen mellem det offentlige og det private forbliver

grundkonflikten. Det er det ikke. Samtidens konflikt udspiller sig

mellem den personlige gøren sig til offentligt – det som vi også kal-

der personlig udvikling – og grænserne herfor. Problemet er, at de

fleste af os har en ubændig trang til at offentliggøre os. Det nuti-

dige problem handler ikke alene om at frygte at blive set, men pro-

blemet med at blive set bliver så stort, fordi vi ønsker at blive set

og hørt – og frem for alt bliver det. 

Som Voltaire sagde i et forsvar for tolerancen: ’Min Herre! Deres

synspunkter er mig vederstyggelige, men jeg vil dø for Deres ret til

at fremføre dem!’ Med andre ord: Den anden har lov til at mene

noget nonsens, men det gør ham ikke mindre respektabel. Det er

da til at forstå. Men det uhyrlige ved vore dages forhold er, at jeg

også skal respektere dét, den anden mener, blot fordi han mener

det. Det betyder, at man ikke kan slippe af sted med forsonligt at

sige, at ’det du mener – også uden for embedet – er noget slud-

der, men du er sgu’ go’ nok’. Voltaire ville ikke andet end at forsvare

den andens ret til at mene noget. For min del vil jeg forsvare ret-

ten til at sige, at der er forskel på det, vi mener, og i lyset heraf vur-

dere, om forskellen vedkommer os eller ej. Forekommer forskellen

vedkommende, har vi et mellemværende, og du er blevet mig

‘vedkommende’. Der er så meget, man blot kan bære over med.

Men efter embedsmandens og de faste grænsers død er der udsigt

til, at der bliver mere – og nogle steder for meget – at bære over

med. Vi er derfor nødt til at opsøge og forstå nye grænsemarkerin-

ger for, hvad der kan siges hvornår. Tidens pædagogik fejrer den

enkelte persons udviklende grænseoverskridelser – og grænser

åbenbares først i og med overskridelsen. y
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