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Thomas Schwarz Wentzer tiltrådte i 2019 som professor 

MSO ved Institut For Kultur og Samfund, Afdeling for  

Filosofi og Idéhistorie. 

I denne anledning inviteres alle  

interesserede til tiltrædelsesforelæsning. 

Efter forelæsningen er instituttet vært 

ved en reception.   

 

 
 

      
    

 
Det store og det lille nu.  
Filosofi som anakronisme. 

 
 

Hvad betyder det at skulle leve nu, i dag? Enhver levende organisme – forudsat dens dø-

delighed – er bundet til nuet, for der var en tid, hvor den endnu ikke var, og der vil være 

en tid, hvor den ikke længere er. Vi taler om vores biologisk/genetiske såvel som vores 

kulturelle arv og aner, at vi er arvingerne fra fortiden, såvel som vi efterlader noget vi gi-

ver i arv til vore efterfølger. Men hvad vil det sige at arve? Hvad vil det sige at overgive 

til arvinger?  

Disse spørgsmål har forholdsvis trivielle svar, når vi holder os indenfor evolutionsbiologi-

ske eller privatretslige perspektiver. Men hvad hvis gængse transformationsrytmer i gene-

rationernes forhold er ude af takt? Hvad hvis tidslige og stedslige grænser ophæves langt 

ud over det, et enkelt menneske kan overskue? Hvad hvis horisonterne af vores livsverden 

viser sig for længst at være perforeret, således at vi mister orienteringen? 

Proklamationen af den antropocæne tidsalder – ’menneskets tid’ som betegnelse for den 

nuværende geologiske epoke – må betragtes som en skelsættende begivenhed, der bytter 

om på op og ned i vores historiske selvforståelse med vidtrækkende, ikke mindst etiske, 

konsekvenser. Den geologiske tid synes at fusionere med den levende tid på en sådan 

måde at vore gængse historiske målestokke skal genfortolkes. Forelæsningen vil argu-

mentere for behovet for filosofisk refleksion, der nødvendigvis må forekomme som ana-

kronismer.” 
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