
Den kulturradikale frigjorte pædagogik har i alliance med den

frigørende socialistiske pædagogik sejret. Det betyder, at danske

børn siden 1970’erne er blevet mødt af en frisættende pædagogik,

der først og fremmest har betydet, at børn skulle bruge friheden til

at definere deres personlige projekt. Den nye ufrihed har i de for-

gangne tre årtier derfor været, at børn ikke kunne blive fri for at

være fri for deres personlige projekt. 

Generationer opdraget under den frisættende pædagogiks vilkår

har ikke protesteret. Tværtimod. De har taget friheden til sig og

brugt den på måder, som nu beklages af opdragerne. Og selv om

problemerne er selvskabte, så skorter det ikke på skuffelser over,

at unge under uddannelse følger deres egne ønsker og ikke udvi-

ser samfundssind i deres studievalg, at medarbejdere på virksom-

heder faktisk opfører sig som fleksibel arbejdskraft med relativt

hyppige jobskift, eller at kærester er foreløbigheder.

Kort sagt er det moderne individ optaget af sine egne ønsker,

der imidlertid er labile og skiftende. 

Men kan vi bygge samfund på individer, der ikke sætter en ære

i eller føler stolthed ved noget, der ligger ud over den enkeltes

mere eller mindre flagrende ønsker om ’a successful life’?

Schopenhauer kan hjælpe os på vej med et svar, da han er en af

de få filosoffer, der har formuleret bemærkelsesværdige tanker om

menneskets forhold til ære. For ham er æren noget, der udgår fra

det enkelte individ og beror på individets gøren og laden, det

handler ikke om, hvad andre måtte gøre ved eller synes om en.

Den ridderlige ære er et eksempel på forfængelig optagethed af,

hvad andre ytrer om os. Men denne konception tager Schopen-

hauer afstand fra. I stedet argumenterer han for, at ære er en stolt

selvberoenhed og en allerede fastslået overbevisning om eget

værd.

Schopenhauer overser, at det moderne individ ser sig selv med

andres øjne, men hans to hovedbegreber forfængelighed og stolt-

hed er vigtige på nye betingelser, da de i hin enkelte individs prak-
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sis er uadskillelige: Det moderne tager sit personlige projekt for-

fængeligt. 

Højstemt formuleret har det moderne individ lært, at han kun

har sig selv at bede om nåde: Den stolte trosløse. Det moderne 

individ knæler ikke for nogen eller noget, i hvert fald ikke nogen 

eller noget bestemt. Eksistentielt set træner folk i selvoptagethed

og alenehed, alene sammen med andre, hvilket ikke nødvendigvis

er ensomhed og egoisme. Moderne mennesker følger deres lyst og

involverer gerne andre i den, så længe den varer. De søger en stolt-

hed ved at følge egen lyst, fordi de er børn af en tid, der har dømt

dem til at finde en sådan. 

Det moderne individs selvoptagethed er dog ikke uden proble-

mer. Et af dem møder man, når den studerendes selvoptagethed

får ham til at stå af på undervisningen eller studiet, når læreren 

insisterer på kedelig lærdom. Faren ved selvoptagethed er, at den

kommer til at knytte sig til en-sig-selv-nok-hed, til en dumstolthed. 

For at imødegå en sådan tendens er der brug for en ny pæda-

gogik, en libertinær pædagogik, der formår at give forpligtende til-

bud til studerende, det vil sige tilbud om at deltage, der forpligter

ud over den umiddelbare lyst, men omvendt også gennem hårdt

arbejde lover et afkast i form af et bedre arbejde til en højere løn

– eller lysten til hårdt arbejde. 

Et samfund af individer optaget af sit personlige projekt lader sig

realisere, også på udmærkende vis. Men kun hvis der gøres en ind-

sats for at transformere det moderne individs selvoptagethed til en

livsduelig selvstændighed. Jeg tror faktisk, at de fleste gerne slipper

for at være sig selv nok ved at blive mødt med en forpligtende 

mulighed for at blive fri for sig-selv-nok-heden. Vil en sådan pæda-

gogisk indsats betyde, at det moderne individ foretager færre stu-

dieskift, arbejdspladsskift eller partnerskift? Næppe. Men det vil

give de personlige valg en tyngde, der aftvinger respekt og som hin

enkelte kan være stolt af. y
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