
Helgener ved forhandlingsbordet 

I den amerikanske filosof Susan Wolfs artikel “Moralske helgener”1 argumenterer Wolf for en tese om, at 

den perfekte person i moralsk henseende hverken bør være et ideal for “personal well-being”2 eller for 

etiske teorier som deontologi og utilitarisme. Dette skal ikke forstås således, at den moralske helgen ikke er 

bedre i moralsk henseende end resten af befolkningen – det ligger ligesom i definitionen, og det er heller 

ikke på dette plan, at argumentet går på. Derimod prøver Wolf at argumentere ud fra en idé om, at selv 

den mest godsindede person også må have fokus på andre ikke-moralske værdier i tilværelsen som at dyrke 

sport eller læse en god bog. Moralen er på en måde nødt til at overskride sig selv og tage hensyn til det 

ikke-moralske, hvis den ikke vil kvæles i sin egen succes. Eller som Wolf formulerer3 det: "The claims of this 

paper … call into question the assumption that it is always better to be morally better." 

I mit oplæg vil jeg tage udgangspunkt i en enighed med Susan Wolf' grundlæggende intuition om, at der må 

være en grænse for, hvor meget moral skal have lov til at fylde i vores hverdag - moraliteten er ikke ”an 

ever-present filter”4. Men samtidig vil jeg argumentere for vigtigheden af mennesker, som i hvert fald 

fremtræder for os som moralske helgener, og som ved eksemplets magt kan inspirere til langt mere end, 

hvad de selv har udrettet. Mennesker, som kan løfte barren for, hvor meget vi vil lade etik og moral træde 

ind i vores hverdag. Susan Wolf undlader i sin artikel at nævne, hvordan grænserne for etikkens fylde aldrig 

er fastlagte og derfor står til forhandling i ethvert samfund, stort eller lille. Etik er med andre et politisk 

foretagende - hvis ikke i kvalitet, så i kvantitet. Men som vi alle sikkert kender til, synes den nuværende 

politiske praksis i Vestens liberale samfund at tendere mod det lavpraktiske og "realistiske" - og etikken 

ligeså. Det presserende spørgsmål er derfor, om vi i en verden med lurende klimakatastrofer, ekstrem 

fattigdom og en global ulighed, som overstiger enhver fatteevne, kan nøjes med en etisk status quo. Jeg 

tror, at langt de fleste vil være enige med mig i, at den kommende tid kræver radikale genforhandlinger. 

Her spiller nutidens helte og heltinder ind som værdifulde i enhver forhandling. Ikke kun fordi de hver især 

er med til at løfte barren for, hvor meget vi kan forvente af hinanden, men også fordi de er levende 

eksempler på, hvad mange mener med udtrykket "at gøre en forskel". Dette betyder ikke, at de anses som 

forbilleder, idet de snarere fremstår som liv på overdrevet. Hvordan deres livsførelse rammer os, og hvad 

det kan medføre, vil jeg forsøge at indkredse ved hjælp af den slovenske filosof Alenka Zupančič’ tanker om 

en etik baseret på Jacques Lacan kategori ”det Reelle”. Det Reelle udlægges af Zupančič som noget, ”that 

happens to us, surprises us, throws us out of joint, because it always inscribes itself in a given continuity as 
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a rupture, a break or an interruption”5. I sit værk “Ethics of the Real” udlægger Zupančič etikken I 

forlængelse af denne forstyrrelse, hvorved etikkens ustabile foretagende må forstås som dét at forholde sig 

til omkalfatringer af vores symbolske universer. Sådanne omkalfatringer fremstår først og fremmest som 

umulige og uudgrundelige, men samtidig peger de ifølge Zupančič også på det uendeliges kategori, som vi 

selv ikke i vores postmoderne tider synes at slippe helt for.  

Kan de moralske helgener, som i dag vælger at ofre deres liv for en sag, forstås som levende eksempler på 

en umulig og uudgrundelig uendelighed, der truer med at omkalfatre os andres etiske balancegange? I 

hvilken forstand reagerer vi på dem? Bør vi give mere eller mindre plads til dem? Og har vi brug for deres 

indtrængen i fællesskabets moralske gøren og laden – eller bør vi snarere bare begynde at leve op til 

allerede eksisterende moralske krav, hvilket velmenende folk udefra måske ikke kan få os til? Disse og 

andre spørgsmål arbejder jeg stadig på, idet de netop også fremstår som ”uudgrundelige”. 
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