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AgLAiAs dAns 
På vej mod en æstetisk tænkning

Af Dorthe Jørgensen 

TÆnK ÆsTETisK!

Hvad vil det sige at tænke æstetisk? dette spørgsmål gennem-

spiller dorthe Jørgensen på forskellig vis i bogen Aglaias dans. 

Hun viser, hvordan den æstetiske tænkning kan inspirere til 

nyudvikling inden for bl.a. erkendelsesteorien, moralfilosofien, 

teologien, kunstfilosofien, den politiske filosofi, videnskabsfilo-

sofien og den filosofiske pædagogik. 

Æstetisk tænkning er et spørgsmål om at tænke skønt, og 

det vil sige udvidet. det handler ikke om at være i sine lysters 

vold som don Juan eller at manipulere med virkemidlerne som 

en dreven politiker. det drejer sig ikke om at dyrke overfladen 

frem for dybden eller at være blottet for moral. der er ingen 

æstetisk tænkning i hovedet på hverken postmodernister som 

Baudrillard eller Kierkegaards æstetiker.

Æstetisk tænkning handler derimod om i tanken at kunne 

være flere steder på én gang. Vi er vant til at tænke i modsæt-

ninger: konkret versus abstrakt, enkeltdel kontra helhed, histo-

risk modsat ahistorisk. Vi er også vant til at sige enten-eller 

frem for både-og. Men den æstetiske tænkning bryder disse 

vaner til fordel for en tankegang, der er mere elastisk og favner 

videre.

det har konsekvenser for erkendelsen og moralen. i Aglaias 

dans bringer dorthe Jørgensen begrebet udvidet tænkning i for-

bindelse med den filosofiske forståelse af skønhedserfaringen, 

hun talte for i sin forrige bog, Skønhed – En engel gik forbi. Hun 

viser i teori og praksis, at såvel erkendelsen som etikken hviler 

på æstetikken. For den æstetiske erfaring er en vej til erkendel-

ser, vi ellers ikke har adgang til. Og den æstetiske tænkning er 

med sin forankring i æstetisk erfaring den moralske handlens 

forudsætning. 

dorthe Jørgensen er dr.phil. i filosofi og idéhistorie. Hun har 

udgivet en lang række bøger, bl.a. Skønhedens metamorfose – De 

æstetiske idéers historie (2001), Viden og visdom – Spørgsmålet om de 

intellektuelle (2002), Historien som værk – Værkets historie (2006) 

og Skønhed – En engel gik forbi (2006).
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