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legeme som Descartes opererte med, ikke svarer til hverdagslivets forestillinger om sjel og legeme.
Descartes bygget opp til en umulig situasjon gjennom at
han uten å reflektere naxmere over saken innfgrte spesielle
begreper om sjel og legeme som ikke er identiske med de
begreper som vi benytter i det daglige liv. På lignende måte
har man bygget opp til en umulig situasjon på det etiske
området gjennom å innf@rebegreper om fakta og verdier,
som egentlig er abstraksjoner fra vare faktisk eksisterende
handlingssituasjoner.
Strategien for å komme seg ut av uforet på det etiske
grunnlagsområdet gir seg n ~ r m e s tav seg selv dersom
diagnosen er riktig så langt: Vi må gå tilbake til de handlingssituasjoner som vi er i når vi opptrer som etisk ansvarlige akt@rer.Vi må se på etikken i et handlingsfilosofisk
(pragmatisk) perspektiv. Det er dette vi skal prove å gj@re
på de f@lgendesidene.
Et grunnbegrep i denne sammenhengen er begrepet etisk
teft. Erfaring og skjonn spiller en avgjorende rolle i alle
handlingssituasjoner som ber@rer menneskers ve og vel,
dvs. alle etiske situasjoner. Hva etisk teft eller etisk kompetanse er, er noe alle kjenner fra sin egen erfaring. Men
det er ikke lett å beskrive hva dette i n n e b ~ r e rnermere
bestemt. I den aktuelle moralfilosofiske litteraturen tilh@rer
dette de fors@mteområdene. I den analytisk-filosofiske litteraturen om etikk finner man mange sofistikerte analyser
av detaljproblemer som sammenveiing og prioritering av
verdier, men meget lite om den erfaring som ngjdvendigvis
må til for å kunne foreta aweiingene og prioriteringene. I
det f@lgendeskal vi pr@veå vise hvordan begrepet om etisk
kompetanse tvinger seg på når man begynner å granske
etikkens gmlagsproblemer, og antyde hva de grunnleggende innslagene i etisk kompetanse er.
For å tydeliggj@revare poenger velger vi som utgangspunkt en velkjent analytisk-filosofisk behandling av faktum-verdi-komplekset, nernlig Searles såkalte språkhandlingsteori og den kritikk som denne teorien er blitt utsatt

for i nyere tysk filosofi. Det kan se un@dvendigtungvint
ut å gå veien gjennom andres delvis uholdbare bidrag, men
når det gjelder så grunnleggende ting som fakta, verdier,
normer og etisk teft er dette den eneste farbare veien. Det
dreier seg om å få @yepå ting som er skjult for oss gjennom sin enkelhet og hverdagslighet, som Wittgenstein har
uttrykt det.
At akt@reneskompetanse spiller en avgj@renderolle på
det etiske området, er et sentralt tema i den avhandling om
arabisk moralsyn som jeg skrev for tyve år siden (Sudanese
Ethics, publisert 1968). At eksempler spiller en uunngåelig
rolle på det etiske området og at den ensidige interessen for
generelle normer som kjennetegner mye av nåtidens filosofiske etikk derfor må korrigeres, er også en av de b ~ r e n d e
innsiktene i den avhandlingen. I mitt arbeid med å videreutvikle innsikter av dette slag i et systematisk gjennomf@rt
pragmatisk perspektiv på områder som etikk og estetikk,
har jeg hatt en uvurderlig st@ttei samarbeidet med Kjell S.
Johannessen ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen.
Det samme gjelder mine andre samarbeidspartnere ved
Universitetet i Bergen: Tor Bastiansen ved Teatervitenskapelig institutt, Gunnar Danbolt ved Kunsthistorisk institutt, Gunnar Skirbekk ved Filosofisk institutt. Jeg retter
min takk til dem og de andre deltagerne i seminarene over
pragmatiske, hermeneutiske og estetiske ernner de siste
årene.
Jon Wetlesen (Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo)
og Kjell S. Johannessen har lest manuskriptet til denne bok
med et kritisk blikk og foreslått en lang rekke språklige og
innholdslige forbedringer, som jeg benytter anledningen til
å takke dem for.
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