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rätt ska vara rätt
Prefekten för Filosofiska institutionen i Stockholm fick för en tid sedan
ta del av följande meddelande:
Hej, skriver till dig för att på något sätt nå en kanal till dem som håller på med Friedrich Nietzsche. Har under en längre tid retat mig på att
de flesta uttalar Nietzsche som om det stavades med ”ch”, dvs. som ett
främre tj-ljud – t.ex. som ”tjej” i stället för ”sch” som i t.ex. ”dusch”. Det
borde inte vara främmande för oss att uttala ett ”sch” korrekt, vårt språk
som har mycket tyskt språkligt påbrå. Dessutom har vi ju många ord som
har detta ljud. Lyssnar ofta på radioprogrammet Filosofiska rummet och
kända filosofer uttalar ofta namnet fel. Inför öppnandet av Munchutställningen på Thielska galleriet där ju även Nietzsche är ett tema uttalade t.f. intendenten namnet med tj-ljud ett flertal gånger i TV. Han är ju
ingen expert så han borde inte lastas egentligen men jag skrev ändå till
museet och bad dem påtala detta för honom. Men nu vädjar jag till Dig
att göra en insats på era kurser och kanske i någon aktuell publikation.
Jag tycker verkligen att Nietzsche förtjänar ett bättre öde än att ideligen
uttalas felaktigt. De flesta reagerar ju själva på hur ens namn uttalas!
Med vänliga hälsningar, Lillo Sjöberg, Stockholm.
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kategoriska imperativet som ändamål
Det kategoriska imperativets två första formuleringar är de följande: (1)
Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den
blir en allmän lag. (2) Handla aldrig så att du behandlar mänskligheten i
din egen eller någon annan person enbart som medel, utan alltid tillika
som ett ändamål. Dessa två formuleringar leder till en paradox om en
agent A utför en handling som berör personen P för att uppfylla (1). P blir
då ett medel för A eftersom dennes ändamål inte är P utan (1). Således
leder (1) till att (2) inte kan uppfyllas.
Gustav Alexandrie
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