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Forord
Et nyt år, et nyt semester og en ny udgave af TIDskrift – det kan være at
tiden er parat til at se på tingene med nye øjne. Det lægger denne udgaves
artikler op til.
Mads Platon-Rødsgaard slår tonen an i en sådan nysgerrighedens
ånd ved at spørge: hvad er Menneskets bestemmelse? I en læsning af
Kierkegaards Sygdom til Døden, der går via Fichtes begreb om det
absolutte jeg, nås ikke så meget et svar på spørgsmålet, men nærmere en
næsten guddommelig beslutning – måske må forholdet, der forholder sig
til sig selv, altså mennesket, beslutte sig for sin egen bestemmelse. Bud på
bestemmelser af mennesket skorter det ikke på i filosofiens historie (ej
heller hos TIDskrift), så hvorfor ikke forsøge endnu et. Det uddelegerende
menneske er Rasmus Rasmussen Harsbos bud, der i stedet for at tage to
skikkelser fra det 19. århundrede tager fat i to intellektuelle strømninger
fra det 20. århundrede. Således uddelegeres opgaven til både aktørnetværksteori (Bruno Latour) og den ‘slovenske’ psykoanalyse (Mladen
Dolar og Slavoj Žižek). Luna Christine Christiansens artikel Kunsten som
andet eller samme-hed går fra de to forrige artiklers antropologiske
introspektion, til i stedet at kaste et blik på kunstens forbindelse til
erkendelsen.

Luna

bruger

K.E.

Løgstrup

og

John

Dewey

som

samtalepartnere i jagten på kunstens grundlæggende enten fremmede eller
familiære karakter. På trods af at være plantet henholdsvis grundigt i den
analytiske og den kontinentale tradition er der på ejendommelig vis ikke
langt fra Sebastian Holmens og Kristoffer Balslev Willerts artikler. Holmen
undersøger, med sin artikel Direct Brain Interventions, Criminal
Rehabilitation and the Value of Moral Reasoning, validiteten i at omgå
individets egen moralske dømmekraft for i stedet at skyde den direkte ind i
hjernen. Man kunne spørge sig selv, om det er tilfældigt at dette spørgsmål
er opstået i en æra, hvor gud er erklæret død – temaet for Willerts artikel –

for hvad bedre middel har gennem tiderne (inden neuroteknologiens
fremkomst) fungeret til omgåelsen af individets egen dømmekraft?
Spørgsmålet er, om man overhovedet behøver noget så kompliceret som
neuroteknologi. Til det spørgsmål svarer titlen på Willerts artikel: Gud er
død – men fungerer alligevel.
Vi i redaktionen vil gerne udtrykke vores varmeste tak til både
bidragsydere, reviewere og ikke mindst til nye som gamle læsere. Disse
tidens skrifter, håber vi, kan give stof til eftertanke.
På vegne af redaktionen
Rasmus Rasmussen Harsbo
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– Selvforholdet i Sygdommen til Døden undersøgt med Fichte
skrevet af Mads Platon-Rødsgaard, AU · udgivet februar 2018

Abstract
This article presents a reading of Søren Kierkegaard’s philosophical
anthropology in his The Sickness unto Death (SD). This reading is done in
relation to the philosophy of Fichte. It is argued that both Fichte’s and SD’s
understanding of human selfhood can be seen as quite similar. Both Fichte
and SD argue that man in his core is a divided being. Selfhood is the ability
to reflect on the division within man. In this self-reflection the question
arises on how to define man as a free. Two choices are presented. Either
man has the ability to ground himself by himself, or man is grounded by
God. Both Fichte and SD agree that the correct understanding of freedom
must be seen in relation to God.
Indledning
Denne artikel præsenterer en læsning af Søren Kierkegaards filosofiske
antropologi i Sygdommen til Døden (fremover: SD) belyst med Johann G.
Fichtes filosofi. Ligeledes præsenterer artiklen en kontrast til Samuel
Loncars Fichte inspirerede udlægning af SD (Loncar 2010). Den centrale
forskel til Loncars artikel består i, hvorledes det absolutte jeg hos Fichte
forstås. Alexandre Guilherme har argumenteret for, at der eksisterer
forskellige udlægninger af Fichtes absolutte jeg (Guilherme 2010). Den
forståelse, der viser sig i Loncars artikel, er et udtryk for, hvad Guilherme
kalder den moderne læsning. Med dette menes, at det absolutte jeg hos
Fichte forstås som en aktivitet ved den menneskelige subjektivitet (ibid.:
10). Ifølge denne læsning kommer Fichte ikke med en metafysisk påstand
om verdenen, men det absolutte jeg har blot en epistemologisk funktion
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(ibid.: 11). Hos Loncar resulterer dette i, at den største forskel mellem
Fichte og SD er, at Gud bliver introduceret i SD for at forklare
selvforholdet. Som Loncar skriver:
To think of God as the being who gives unity and existence to the synthetic
self-referential relation that is a human being is simply to understand what
it means for Kierkegaard to say that the self has been ‘established by
another’. Whereas Fichte would have accorded all of this power to the
absolute ego, Kierkegaard transfers it to the power that establishes the self.
(Loncar 2010: 210)

Denne artikel præsenterer en læsning af SD som bygger på det Guilherme
kalder den klassiske læsning af Fichtes absolutte jeg. Med dette menes, at
det absolutte jeg hos Fichte forstås som Gud (Guilherme 2010: 5). I
artiklen argumenteres der for, at der ikke nødvendigvis er en synderlig
forskel mellem Fichtes og SD’s forståelse af selvforholdet.
Artiklen er struktureret således, at jeg først kort præsenterer, hvad jeg ser
som Fichtes metafysiske ramme og dens relation til mennesket. Herefter
udlægger jeg den filosofiske antropologi i SD. Dette gør jeg ved at bringe
SD i dialog med Fichtes værker. Specielt vil Fichtes Die Bestimmung des
Menschen (fremover: BM) blive anvendt. Ligeledes vil jeg underbygge
mine sammenligninger ved at inddrage SK’s tidlige forfatterskab.
Fichtes metafysiske ramme og mennesket bestemmelse
Dette afsnit præsenterer den metafysiske ramme i Fichtes filosofi, som jeg
vil anvende til at udlægge den filosofiske antropologi i SD. Jeg vil fokusere
på den del af Fichtes filosofi der omhandler spørgsmålet om frihed og
menneskets relation til det absolutte jeg.
Fichte anvender forskellige udtryk til at beskrive det absolutte jeg. I
BM hedder det bl.a.: ”der reine Wille” (Fichte 1879: 127) og i Über die
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Bestimmung des Gelehrten (fremover: UBG): ”das reine Ich” (Fichte 1959:
8). For at undgå begrebsforvirring, så anvender jeg udtrykket: det
absolutte jeg som et samlebegreb.
For at forstå den metafysiske ramme hos Fichte kan det være en fordel at
præsentere denne ramme i lyset af Spinozas og Kants filosofi, som Fichte
er inspireret af (Guilherme 2010: 1). Fichte ser det som en central opgave
at sikre mennesket mulighedsbetingelserne for frihed. Denne tanke er
indledningsvis blevet afvist af Spinoza, som argumenterer for, at
mennesket må forstås som determineret af Gud. Hos Spinoza skal Gud
(fremover: substansen) forstås som det princip alt eksisterende er afledt af.
Substansen er sin egen årsag og kræver ikke noget udefrakommende for at
muliggøre sin eksistens (Spinoza 2010: 3). Denne form for eksistens
forstår Spinoza som frihed: ”Den ting kaldes fri, som eksisterer alene ud
fra sin naturs nødvendighed og alene ved sig selv bestemmes til at være
aktiv” (ibid.: 3). Hvor substansen er årsag til sig selv, så må den afledte
eksistens forstås som tvunget: ”derimod kaldes den ting nødvendig eller
snarere tvungen, som af noget andet bestemmes til at eksistere og virke på
sikker og bestemt måde” (ibid.: 3). Dermed er substansen det eneste, der
kan forstås som frit i Spinozas filosofi, og alt afledt eksistens, inklusive
mennesket, må ses som determineret (Guilherme 2010: 3).
Fichte var stor tilhænger af Spinoza, men han mente, at
determinismen vakte problemer (ibid.: 3). I mødet med Kants filosofi så
Fichte muligheden for, at både naturkausalitet og fri vilje kunne bestå side
om side. Hos Kant har mennesket et autentisk ’princip’, fornuften, hvorved
det kan trække sig bort fra naturens kausalitet og derigennem blive
autonomt (selvbestemmende) (Kant 2011: 118-120). Fichte mener dog, at
Kants filosofi ikke er systematisk nok til at kunne give en forklaring på
frihedens mulighed og erkendelsen af en objektiv verden, der følger
naturlove (Guilherme 2010: 3). For at løse den manglende systematik hos
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Kant finder Fichte inspiration hos Spinoza (ibid.: 1-2). Dermed forener
Fichte de to filosofiske tilgange hos hhv. Kant og Spinoza. Hos Kant finder
Fichte muligheden for menneskelig frihed og hos Spinoza finder han en
systematisk fremgangsmåde (ibid.: 2). Dette resulterer i et substansprincip
hos Fichte, som han kalder det absolutte jeg. Som Guilherme skriver:
And in a letter dated 30th August 1795 to Jacobi, Fichte (1993:411)
explicitly says that: ‘... the pure I (i.e. the Absolute I) is posited outside
ourselves and is called God...’ This statement clearly corroborates the
classical reading that the ‘Absolute I’ is ‘God’. In the classical reading,
Fichte’s

Absolute

I

becomes

virtually

identical to

the

classical

interpretation of Spinoza’s substance […]. By following such interpretations
of Spinoza’s substance it could be said that both Fichte’s Absolute I and
Spinoza’s substance are the primary principle out of which their
philosophical systems are derived. (ibid.: 7)

Det absolutte jeg hos Fichte har mange fællestræk med Spinozas substans.
En af de centrale forskelle er, at hvor mennesket hos Spinoza er afledt og
determineret af substansen, så tager mennesket hos Fichte del i det
absolutte jeg. Herigennem bliver mennesket knyttet til to forskellige
manifestationer af det absolutte jeg. På den ene side den afledte
determinerede eksistens. På den anden side en central deltagen i det
absolutte jeg. Som Fichte skriver i BM:
Ich stehe im Mittelpunkte zweier gerade entgegengesetzter Welten, einer
sichtbaren, in der die That, einer unsichtbaren und schlechthin
unbegreiflichen, in der der Wille entscheidet; ich bin eine der Urkräfte für
beide Welten. Mein Wille ist es, der beide umfasst. Dieser Wille ist schon
an und für sich selbst Bestandteil der übersinnlichen Welt. (Fichte 1879:
122)
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Mennesket får dermed mulighed for at erhverve frihed ved at kunne stille
sig i opposition til naturen, som hos Kant. Denne mulighed for frihed får
mennesket gennem dets tilknytning til et substansprincip, som hos
Spinoza.
Hos

Fichte

opstår

der

det

problem,

at

de

to

forståelser

af

substansprincippet erkendelsesmæssigt er lige valide, men modstridende
(Fichte 2001: 36). Dermed er det enten Spinoza som har ret, og denne
endelige verden, inklusive mennesket, er styret af naturkausalitet; eller
Fichte har ret, og mennesket tager del i det absolutte jeg, hvorved det
erhverver muligheden for frihed. Dette spørgsmål kan ikke afgøres
gennem viden eller indsigt (Fichte 2001: 39), men må afgøres gennem et
kriterieløst valg mellem de to forskellige anskuelser: ”Hvilken filosofi man
vælger, afhænger altså af, hvad for et menneske man er” (ibid.: 41). Man er
dermed nødt til at tro, at et bestemt substansprincip er gældende.
En central opgave bliver således at komme frem til en bestemmelse af
mennesket i relation til et substansprincip. Med dette menes både,
hvorledes man definerer mennesket (hvad er mennesket), men også, hvad
er mennesket bestemt til at gøre (Breazeale 2013: 202). Alt efter, hvorledes
mennesket bestemmes, kommer til at have indflydelse på det enkelte
menneskes selvforståelse og dannelsesmulighed.
For kort at opsummere, så ser man hos Fichte et systematisk forsøg på at
argumentere for menneskelig frihed. Dette gøres ved at se mennesket som
delagtig i et substansprincip, som hos Fichte bliver kaldt det absolutte jeg.
Dog kan man ikke bevise dette princip gennem viden eller indsigt, men
man er nødsaget til at tro, at en bestemt metafysisk virkelighed er
gældende. Dette skaber dermed muligheden for, at der eksisterer
forskellige, men modstridende anskuelser, som er lige valide. Mennesket
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er dermed i en situation, hvor det skal bestemme sin egen eksistens ift. et
substansprincip.

Udlægning af SD i lyset af Fichte
Følgende afsnit vil udlægge den filosofiske antropologi i SD. Her vil jeg
ligeledes give en mere uddybende præsentation af Fichte gennem en
’dialog’ med SD. Jeg anvender primært Fichtes værk BM, hvilket er det
eneste værk af Fichte som Kierkegaard direkte har refereret til (Kangas
2007: 68). Ligeledes anvender jeg et af Kierkegaards breve til
naturforskeren P.W. Lund, som er skrevet få dage efter Kierkegaards
eneste direkte reference til Fichte (Kierkegaard 2012a: 18). Dette gøres for
at vise, at de sammenlignelige træk, som jeg finder mellem SD og Fichte,
ikke er fuldstændig fremmede for SK.
SD’s filosofiske antropologi
I SD bliver der præsenteret en filosofisk antropologi. Her står der:
Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er
Selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i
Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet,
men at Forholdet forholder sig til sig selv […] Mennesket er en Synthese af
Uendelighed og Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed og
Nødvendighed, kort en Synthese. En Synthese er et Forhold mellem To.
Saaledes betragtet er Mennesket endnu intet Selv. I Forholdet mellem To er
Forholdet det Tredie som negativ Eenhed […] Forholder derimod
Forholdet sig til sig selv, saa er dette Forhold det positive Tredie, og dette
er Selvet. Et saadant Forhold, der forholder sig til sig selv, et Selv, maa
enten have sat sig selv, eller være sat ved et Andet […] Et saadant deriveret,
sat Forhold er Menneskets Selv, et Forhold, der forholder sig til sig selv, og
i at forholde sig til sig selv forholder sig til et Andet. (Kierkegaard 2012d:
129-130)
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I dette citat bliver der først præsenteret et spørgsmål om, hvad mennesket
er. Herefter bliver der givet en definition af mennesket, hvorefter der
bliver præsenteret to forhold, et spørgsmål og en konklusion: 1) Det første
forhold er en syntese mellem begrebspar: uendelighed/endelighed,
timelige/evige, og frihed/nødvendighed. Dette forhold er ikke selvet, men
en negativ enhed. 2) Når det første forhold forholder sig til forholdet, så
må dette ses som en positiv enhed, og dette er selvet. 3) Når selvet
forholder sig til sig selv, så opstår spørgsmålet om, hvorvidt det har sat sig
selv, eller er sat ved et Andet. 4) Der bliver konkluderet, at mennesket er et
selvforhold, der er sat ved et Andet.
Hvad er mennesket?
SD indledes med et spørgsmål: ”Mennesket er Aand. Men hvad er Aand?
Aand er Selvet. Men hvad er Selvet?” (ibid.: 129). Dette spørgsmål kan
læses ift. Fichtes indledende undersøgelser, som bliver præsenteret i BM
og UBG. Disse indledes med: ”Was bin ich selbst, und was ist meine
Bestimmung?“ (Fichte 1879: 17); ”Welches ist die Bestimmung des
Menschen überhaupt […]?” (Fichte 1959: 8). SD afspejler dermed det
grundlæggende spørgsmål, som igangsætter den filosofiske undersøgelse
hos Fichte. Dette spørgsmål omhandler: Hvad mennesket er, hvad det bør
gøre og hvorvidt det har muligheden for frihed.
Hos SK, i brevet til Lund, finder man ligeledes dette spørgsmål: ”Det,
der egenlig mangler mig, er at komme paa det Rene med mig selv
om, hvad jeg skal gjøre […] Det kommer an paa at forstaae min
Bestemmelse, at see, hvad Guddommen egenlig vil, at jeg skal gjøre […]”
(Kierkegaard 2012a: 24). I brevet bliver disse forhold mellem definition,
handling og frihed ligeledes stillet. Centralt for undersøgelsen hos Fichte,
Kierkegaard i 1835 og SD er spørgsmålet om mennesket bestemmelse og
frihed.
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Mennesket er en syntese
SD går derefter videre til at beskrive det, som man kan se som menneskets
fundament. Her bliver mennesket præsenteret som en syntese mellem
uendelighed/endelighed, det timelige/evige, og frihed/nødvendighed.
Yderligere bliver forholdet mellem disse princippar præsenteret som en
negativ enhed. Som redegjort for, i afsnittet om Fichte, så eksisterer der to
forskellige, men modstridende forståelser af substansprincippet. Den
negative enhed i SD kan afspejle disse to modstridende forståelser.
Dermed er der på den ene side Spinozas forståelse af substansen, hvoraf
alt følger naturlove, og på den anden side Fichtes forståelse, hvor
mennesket tager del i det absolutte jeg. Begge standpunkter er lige valide,
og skaber dermed to forskellige bestemmelser af mennesket. Dette ser man
f.eks. i slutningen af første kapitel i Fichtes BM: “Welche von beiden
Meinungen soll ich ergreifen? Bin ich frei und selbständig, oder bin ich
nichts an mir selbst, und lediglich Erscheinung einer fremden Kraft?”
(Fichte 1879: 40). Fichte indser dermed i sit forsøg på at bestemme sig
selv, at han er et splittet væsen, som er fanget mellem to forskellige
principper. Som Daniel Breazeale også skriver om Fichte: “Hence, the
portrait of the human condition […] is one of a profoundly ‘divided self,’ a
finite, sensible creature limited by factors beyond its control and at the
same time an ‘absolute’ being […]” (Breazeale 2013: 204). Denne
beskrivelse kan ligeledes ses som passende for den indledningsvise
bestemmelse af mennesket i SD.
Hvis man går til det første forhold i SD, så kan det læses som et udtryk for,
at mennesket allerede må forstås som frit. Hvis det havde været
determineret af naturen, så var mennesket ikke en syntese af to principper,
men skulle blot forstås gennem naturkausalitet. Syntesen i SD peger
dermed på en afvisning af den determinerende del af Spinozas filosofi.
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Denne afvisning af naturdeterminationen finder man i SK’s eneste direkte
reference til et af Fichtes værker: ”[…] den Fichteske Bemærkning (i hans:
’die Bestimmung der Menschen’) om et Sandskorn som constituerende
Verden, en Sætning, der ligger Afsindighed meget nær” (Kierkegaard
2012a: 16). Dette citat kommenterer på Fichtes kapitel 1 i BM, som
præsenterer et syn på virkeligheden der afspejler Spinozas substans,
hvilket Kierkegaard ser som en afsindig påstand. Få dage efter dette citat, i
brevet til Lund, afviser Kierkegaard ligeledes naturkausaliteten som et
muligt valg. Som Kierkegaard skriver: ”Jeg har søgt at finde dette princip
for mit Liv ved resignation, ved at forestille mig, at Alt gik efter
uransagelige Love, det ikke kunde være anderledes […] Hvad fandt jeg?
Ikke mit Jeg; thi det søgte jeg netop at finde paa hine Veie” (ibid.: 27).
I den filosofiske antropologi i SD kan der således argumenteres for, at
mennesket allerede har mulighedsbetingelserne for frihed, som der også
står senere i SD: ”Selvet er dannet af Uendelighed og Endelighed. Men
denne Synthese er et Forhold, og et Forhold, der, om end deriveret,
forholder sig til sig selv, hvilket er Frihed” (Kierkegaard 2012d: 145).
Mennesket forholder sig til syntesen
Forholdet i sig selv er dog ikke selvet. Selvet må forstås som et ”Forhold,
der forholder sig til sig selv” (ibid.: 129). Det, der kendetegner mennesker,
er, at der eksisterer en enhed, som kan forholde sig til disse to principper
som et internt forhold. Selvet er dermed en positiv enhed. Hvis man læser
dette ift. Fichte, så er selvet det, at mennesket kan forholde sig til det indre
forhold. Dette indre forhold præsenterer forskellige mulige bestemmelser
af mennesket. Selvforholdet hos Fichte er tæt knyttet sammen med
nødvendigheden for en afgørelse af, hvad menneskets bestemmelse er.
Som Fichte skriver i slutningen af første kapitel i BM:
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Unentschieden kann ich nicht bleiben: an der Beantwortung dieser Frage
[Bin ich frei und selbständig, oder bin ich nichts an mir selbst, und
lediglich Erscheinung einer fremden Kraft?] hängt meine ganze Ruhe, und
meine ganze Würde. Eben so unmöglich ist es mir, mich zu entscheiden:
Ich habe schlechthin keinen Entscheidungsgrund weder für das Eine noch
für das Andere. (Fichte 1879: 43)

Som præsenteret i afsnittet om Fichte, så kan menneskets bestemmelse
ikke gives gennem viden eller indsigt, men sker gennem et valg.
Mennesket er dermed selv nødt til at afgøre, hvorledes det vil forstå sin
bestemmelse. Dette er også det centrale spring i tredje kapitel af Fichtes
BM, hvor han indser, at det er en viljebeslutning, der skaber afgørelsen af
det kriterieløse valg. Som Fichte skriver: ”[ich weiss] von welchem Punkte
alle Bildung meiner selbst, und Anderer ausgehen müsse. Von dem Willen,
nicht von dem Verstande” (ibid.: 96-97). Denne tanke om, at sandheden er
noget der skal afgøres gennem et valg, kan man ligeledes finde hos
Kierkegaard i brevet til Lund. I en fodnote skriver SK:
Hvor nær ligger Mennesket ellers trods al sin Viden ved Galskab? Hvad er
Sandhed andet end en Leven for en Idee? Alt maa til syvende og sidst
basere sig paa et Postulat; men i det Øieblik det saaledes ikke længere
staaer udenfor ham, men han lever deri, først da er det ophørt at være ham
et Postulat. (Kierkegaard 2012a: 26)

Her bliver der udtrykt, at mennesket, ’trods al sin Viden’, må forstå
sandheden som en påstand. Det centrale er dermed selve valget af en
påstand, hvorved det valgte bliver internaliseret. Dermed ophører det med
at være en påstand og gælder derefter som sandhed.
I SD kan man ligeledes finde denne forståelse, hvor sandheden bliver
til i et kriterieløst valg. I SD sker der en overgang fra, at selvet er et
selvforhold til et uafklaret spørgsmål mellem et enten-eller: ”Et saadant
Forhold, der forholder sig til sig selv, et Selv, maa enten have sat sig selv,
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eller være sat ved et Andet” (Kierkegaard 2012d: 129). Som der blev
argumenteret for tidligere, så må mennesket forstås som frit, da det er en
syntese af uendelighed og endelig. Spørgsmålet i SD drejer sig dermed ikke
om, hvorvidt mennesket er frit eller ej, men nok rettere om, hvorledes det
skal forstå sin frihed.
De to muligheder for frihed
Det enten-eller, der opstår i SD, kan forstås på to måder ift. Fichte. Enten
drejer det sig om en direkte inspiration fra Fichtes UBG og BM, eller
bygger det på Kierkegaards magisterafhandling Om Begrebet Ironi
(fremover: BI). Dette afsnit vil kort præsentere begge læsninger.
I Fichtes UBG bliver der præsenteret to bestemmelser af mennesket. Den
første bestemmelse knytter mennesket til det absolutte jeg, hvor
mennesket bør ophæve endeligheden fuldstændig (Fichte 1959: 11-12). Dog
bemærker Fichte, at denne bestemmelse af mennesket er umulig at nå, da
mennesket så ville blive lig det absolutte jeg. Som Fichte skriver: ”Welcher
letzte Endzweck völlig unerreichbar ist […] wenn der Mensch nicht
aufhören soll, Mensch zu sein, und wenn er nicht Gott werden soll” (ibid.:
14). Fichte argumenterer således for, at mennesket må forstå sig selv som
et både frit og endeligt væsen, hvorved den egentlige bestemmelse bliver
en uendelig stræben efter selvstændighed. Som Fichte skriver: “und daher
ist die Annäherung ins unendliche zu diesem Ziele seine wahre
Bestimmung als Mensch, d.i. als vernünftiges, aber endliches, als
sinnliches, aber freies Wesen“ (ibid.: 14-15). UBG præsenterer dermed to
bestemmelser af mennesket. En umiddelbar, hvor mennesket bør sætte sig
selv absolut og en afledt, hvor mennesket skal forstås i relation til det
absolutte jeg og endeligheden.
I BM bliver disse to bestemmelser af mennesket som frit væsen
ligeledes præsenteret. Dog bliver absolut selvsætten ikke afvist. I
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slutningen af BM’s kapitel to argumenteres der for, at mennesket kan ses
som frit, hvis man anskuer den endelige verden som et udtryk for ens egen
bevidsthed. Dermed er der ikke noget, som kausalt kan påvirke
mennesket, da det man anskuer blot er en digtet virkelighed: ”Die Realität,
die du schon erblickt zu haben glaubest, eine unabhängig von dir
vorhandene Sinnenwelt, deren Sklav du zu werden fürchtetest, ist dir
verschwunden;“ (Fichte 1879: 89). I kapitel 3 af BM indser Fichte, som
tidligere er nævnt, at mennesket må forstås i tilknytning til det absolutte
jeg og den endelige verden (ibid.: 122). Hvor BM ikke afviser muligheden
for en absolut selvsætten, så er det dog tydeligt, at denne bestemmelse af
mennesket er uønskelig, da det ikke er muligt at handle i en virkelig verden
(ibid.: 91).
Denne mulige inspiration fra Fichte kan man også finde hos
Kierkegaards forfatterpseudonym Wilhelm i Enten-Eller (fremover: EE).
Her er der sammenlignelige træk mellem Fichte og Wilhelm forståelse af
valget (Platon-Rødsgaard 2017). I EE bliver der ligeledes præsenteret to
muligheder for frihed. Den ene er den mystiske anskuelse, hvor mennesket
ikke er knyttet til en verden (Kierkegaard 2012c: 230), og den anden er
den etiske anskuelse, hvor mennesket skal forstås som konkret individ
(ibid.: 240). Disse to forståelser præsenterer således to muligheder for
frihed, som Wilhelm skriver: ”Mystikerens Feil er da ikke, at han vælger
sig selv, thi det gjør han efter min Anskuelse vel i, men hans Feil er, at han
ikke vælger sig selv rigtigt, han vælger sig efter sin Frihed, og dog vælger
han sig ikke ethisk […] (ibid.: 236). Jeg vil ikke gå i yderligere detaljer med
EE’s forhold til Fichte, men blot gøre opmærksom på, at der kan være en
inspiration fra Fichte, som allerede viser sig i EE, og som muligvis også gør
sig gældende i SD.
Man kan dog også udlægge det enten-eller, der opstår i SD i relation til
Kierkegaards magisterafhandling BI. Her kan man ligeledes finde en
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dobbelt bestemmelse af mennesket. I anden del af BI, i afsnittet ”Ironien
efter Fichte”, skriver SK:
Herved fremkommer Spørgsmaalet om den metaphysiske Virkelighed.
Dette fichtiske Princip, at Subjectiviteten, at Jeget har constitutiv
Gyldighed, er den ene Almægtige, greb Schlegel og Tieck, og ud heraf
opererede de i Verden. Herved blev en dobbelt Vanskelighed. For det
Første forvexlede man det empiriske og endelige Jeg med det evige Jeg; for
det Andet forvexlede man den metaphysiske Virkelighed med den
historiske

Virkelighed.

Man

anvendte

saaledes

et

ufuldbaarent

metaphysisk Standpunkt uden Videre paa Virkeligheden. Fichte vilde
construere Verden; men det han meente, var en systematisk Construeren.
(Kierkegaard 2012b: 311)

Her er det tydeligt, at Kierkegaard kommenterer på det princip hos Fichte,
der bliver kaldt det absolutte jeg. Kierkegaard er opmærksom på en forskel
mellem det absolutte jeg og det empiriske jeg (mennesket). Kierkegaard
kommenterer, at Schlegel og Tieck har misforstået dette princip, hvorved
de opfatter mennesket som et væsen, der har muligheden for at sætte sig
selv absolut. Kierkegaard afviser, at mennesket har denne mulighed, og i
denne diskussion bliver der præsenteret to forskellige forståelser af
mennesket: ”Eet er at lade sig digte, et Andet at digte sig selv” (ibid.: 318).
Dette enten-eller kan sammenlignes med det, der opstår i SD, da det
omhandler, hvorvidt mennesket kan sætte sig selv (digte sig selv) eller er
sat ved et Andet (lade sig digte af Gud). Som sådan engagerer Kierkegaard
sig ikke i en direkte diskussion af Fichtes filosofi. Kierkegaard
kommenterer, at Fichtes metafysiske princip er for abstract (Kierkegaard
2012b: 309), men gør opmærksom på, at der eksisterer andre skrifter af
Fichte (ibid.: 310). De to standpunkter, at lade sig dige og digte sig selv, er
dermed ikke direkte henvendt til Fichte, men bygger i højere grad på en
kritik af dem, der misforstår Fichte.
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Der kan argumenteres for, at hvis den filosofiske antropologi i SD er
inspireret af Fichte, så kan den enten stamme fra en direkte inspiration fra
BM og UBG, hvor der bliver præsenteret en selvsætten og ’sat af det
absolutte jeg’. Eller den kan stamme fra Kierkegaards magisterafhandling
BI, hvor selvsætten og ’sat ved et Andet’ bliver diskuteret ift. en
misforståelse af Fichte metafysiske princip. Dog er Kierkegaard i BI, Fichte
i BM og UBG, og Kierkegaard i SD enige om, at den korrekte forståelse af
selvet må forstås i relation til Gud: ”Et saadant deriveret, sat Forhold er
Menneskets Selv, et Forhold, der forholder sig til sig selv, og i at forholde
sig til sig selv forholder sig til et Andet” (Kierkegaard 2012d: 130).

Afsluttende bemærkninger
Denne artikel har præsenteret en læsning af SK’s filosofiske antropologi i
SD belyst med den metafysiske ramme hos Fichte. I artiklen
argumenterede jeg for, at hvis man anvender denne tolkningsramme, så er
der ikke nødvendigvis en større forskel mellem Fichte og SD. Hos både
Fichte og SD er mennesket opfattet som et splittet væsen. Hos begge er et
centralt træk, at mennesket i sit selvforhold bliver nødt til at afgøre sin
bestemmelse. Denne bestemmelse bliver givet i et forhold mellem to
forskellige forståelser af frihed. Ligeledes er begge enige om, at mennesket
må forstås i dets relation til Gud. Det kan selvfølgelig diskuteres, hvorvidt
spørgsmålet om selvsætten og ’sat ved et Andet’ skal læses i forlængelse af
Fichtes filosofi, eller om det i højere grad bygger på en kritisk stillingtagen
til Fichtes filosofi i BI.
Denne artikel har ligeledes præsenteret en kontrast til Loncars Fichte
inspirerede læsning af SD. Loncar argumenterer for, at den centrale
forskel mellem Fichtes og SD’s selvforhold er, at SD introducerer Gud for
at løse et problem hos Fichte. Hvis man skal være lidt kritisk mod Loncars
udlægning af det absolutte jeg ift. SD, så kan det være væsentligt at
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kommentere på, hvorledes Kierkegaard selv forstår Fichtes absolutte jeg.
Guilherme argumenterer for, at den klassiske forståelse af Fichtes
absolutte jeg som Gud beror på Schellings og Hegels læsning af Fichte
(Guilherme 2010: 5). Hvis man går til Kierkegaards mest eksplicitte
diskussion af Fichte, som findes i BI (Kangas 2007: 71), ser man en
forståelse der er meget inspireret af Hegels læsning af Fichte. Som David
Kangas skriver: ”Kierkegaard’s discussion of Fichte [i BI] […] is largely
derivative upon Hegel’s presentation in his Lectures on the History of
Philosophy” (ibid.). I BI ser man dermed tydeligt, at Kierkegaard forstår
Fichtes absolutte jeg som et metafysisk princip: ”Herved fremkommer
Spørgsmaalet om den metaphysiske Virkelighed. Dette fichtiske Princip, at
Subjectiviteten, at Jeget har constitutiv Gyldighed […]” (Kierkegaard
2012b: 311). Det kan således virke tvivlsomt, at SD skulle præsentere en
’forbedring’ af Fichtes selvbevidsthedsstruktur ved at introducere Gud, da
Kierkegaard allerede er opmærksom på Fichtes absolutte jeg som et
metafysisk princip.
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Det Uddelegerende Menneske
skrevet af Rasmus Rasmussen Harsbo, RUC · udgivet februar 2018

Abstract
Denne artikel vil forsøge at udvikle begrebet det uddelegerende menneske
med udgangspunkt i to toneangivende intellektuelle strømninger i den
samtidige filosofi: På den ene side den strømning, som især kan forbindes
til antropologen og filosoffen Bruno Latour, men som har mange
forskellige navne såsom aktør-netværksteori, posthumanisme, symmetrisk
antropologi, empirisk metafysik, science and technology studies, og på den
anden side den slovenske skole, her repræsenteret af Slavoj Žižek og
Mladen Dolar. På baggrund af nære tekstlæsninger udvikles et begreb om
uddelegering, som i artiklen får to karakteristiske aspekter: På den ene
side en uddelegering af teknik, og på den anden side uddelegering af
nydelse. Undervejs reflekteres der over, hvilken slags menneskeopfattelse,
dette begreb implicerer.
Indledning
Spørgsmålet “hvad er mennesket?” er et grundlæggende og tidsløst
filosofisk spørgsmål, der er forsøgt besvaret så længe mennesket har
tænkt. Forsøget på at besvare spørgsmålet er dog ikke kun af åndelig eller
religiøs

relevans,

men

også

en

forsknings-

og

samfundsmæssig

nødvendighed. Vores epoke kaldes antropocæn, og hvis tidens store kriser
skal løses, er det derfor ikke nok at forandre verden derude, men derimod
magtpåliggende at genfortolke og redefinere vores menneskeforståelse
(Budtz & Collin 2015).
Denne artikel vil udforske begrebet uddelegering, som man finder
tematiseret i to samtidige strømninger: Både hos den slovenske skole og
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hos den tænkning, hvor man finder Bruno Latour i centrum. I begge
strømninger er deres menneskeforståelser bestemt i tæt relation til dette
begreb, og bemærkelsesværdigt nok, som vi skal se, har begrebet i en vis
forstand grundlæggende samme betydning for begge lejre.
En pistol bliver trukket
Bruno Latour kalder mennesket den “medierende mediator” (Latour 1994:
54). Hvorfor? Lad os begynde med at kortlægge, hvilken slags
menneskeforståelse Latour reagerer på, dvs. hvilken antropologi, eller
hvilket subjektbegreb, han forsøger at erstatte med sin egen model. I
essayet “On Technical Mediation” (1994) (der kan anbefales som et godt
sted at starte, hvis man er Latour-nybegynder) definerer han sin position
op imod en form for materialisme på den ene side, og en form for
humanisme på den anden side – hvor den førstnævnte lægger for meget
vægt på objektet, mens den sidstnævnte lægger for meget vægt på
subjektet. I stedet, argumenterer han, skal man starte fra midten, hvor
hybriderne bor, for på den måde at kunne anlægge et symmetrisk
perspektiv på både objekter og subjekter.
Til at klargøre denne tredje position analyserer han den evindelige
debat

imellem

NRA-våbenlobbyister

(humanisterne)

og

deres

modstandere (materialisterne), der advokerer for mere regulering af
våben. Beskyldningen “Guns kill people” bliver rettet imod NRA for at give
indtrykket af, at hvis bare mennesker ikke fik våben i hænderne, hvis bare
de ikke blev sat i forbindelse med- og determineret af denne materie, ville
problemerne ikke opstå til at starte med. En knyttet næve giver for det
meste bare et blåt øje, men en pistol kan garantere død. Modangrebet
bliver prompte leveret fra NRA: “Guns don’t kill people – people kill
people”. Våbnet er ikke andet end et stykke neutralt værktøj, som det ville
være absurd at trække i retten for umoralsk opførsel. Et mord er et mord,
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og hvis ikke pistolen havde været ved hånden, så ville morderen bare have
udtænkt en anden måde.
For Latour er problemet med disse to forklaringer, at de begge
skrider for utålmodigt frem: De tager udgangspunkt i essenser (enten
materiens eller menneskets), for derefter at forklare fx skyderier. Som han
skriver et andet sted, så fordømmer han, at man i sine forklaringer
utålmodigt rækker “alternately into the two urns of Nature and Society”
(Latour 1993: 81), dvs. at man enten trækker på materialistiske
argumenter, der får alting til at virke determineret, eller trækker på
humanistiske argumenter, der overvurderer den menneskelige viljes evne
til at determinere mennesket og samfundet. I stedet, og nu er vi nået til
Latours egen position, må man anerkende, at foreningen mellem materie
og menneske, som er ligestillede til at starte med, skaber en ny aktør, og at
der i mødet faktisk er sket noget nyt, som har givet anledning til en
forandring i dem begge:
Who, then, is the actor in my vignette? Someone else (a citizen-gun, a guncitizen). If we try to understand techniques while assuming that the
psychological capacity of humans is forever fixed, we will not succeed in
understanding how techniques are created nor even how they are used. You
are a different person with a gun in your hand. Essence is existence, and
existence is action. (Latour 1994: 32-33)

Hvis den sidste sætning synes at resonere med Sartres idé om, at
menneskets eksistens går forud for dets essens, er det med god grund.
Latour argumenterer for, at det sociale, dvs. sociologiens forskningsobjekt,
ikke er en eksistens med en forudgående essens, men derimod omvendt; at
det sociales essens skal “forstås baglæns”, i kraft af dets eksistens. I
modsætning til Sartre, vil han dog ikke kun begrænse læresætningen til
mennesket, for det sociale (samfundet, kulturen, osv.) eksisterer ikke kun i
kraft af mennesker; det eksisterer tværtimod kun i sammenslutningen
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mellem menneske og ting: “What Sartre said of humans – that their
existence precedes their essence – has to be said of all the actants [...] of
matter as well as consciousness” (Latour 1993: 86).
Latour forsøger at vise, at hans tilgang er et egentligt alternativ, ved
at sætte det i kontrast til den typiske måde hvorpå sociologien forstår
religion. Émilie Durkheims analyse af religion i The Elementary Forms of
the Religious Life (1965) forløber i Latours øjne kort fortalt således:
Sociologen kan observere mennesker tilbede guder igennem en række
stedfortrædere (kors, totempæle, sten osv.), og disse mennesker påstår, at
disse objekter har virkelige guddommelige egenskaber og kræfter, der
bestemmer retningen på deres liv. Den sekulære og gode durkheimianske
sociolog konkluderer, modsat hans informanter, at de eneste kræfter, der
faktisk er på spil, er dem som menneskene selv sidder inde med. De
tilbeder ikke andet end deres egen kultur og eget samfund. Det er ikke
guderne og deres symbolske stedfortrædere, der har indflydelse på
samfundet, men derimod kun de menneskelige projektioner som
symbolerne er en form for lærred for. Som Latour skriver: “To become a
social scientist is to realize that the inner properties of objects do not
count, that they are mere receptacles of human categories” (Latour 1993:
52). Latours kritik er altså, at sociologen, i sin kritik af religion (såvel som
af mange andre ting), i forbifarten formår at reducere objekter og ting
ufornødent meget. Det er rigtigt nok, at jomfru Maria er blevet malet på et
lærred, men som kunsthistorien kan bevidne, har det motiv fået sit helt
eget liv. Reduktion er en let købt udvej, som Latour ser det; han vil nemlig
oprette symmetri mellem mennesker og ting.
Formidlere og mediatorer
Hvad betyder denne symmetri? Én implikation er, og den er altafgørende
for Latour, at ting ikke blot skal forstås som formidlere (eng:
intermediaries), men derimod som mediatorer (Latour 1993: 78). Hvad er
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forskellen? En formidler er “blot” en formidler, i den forstand, at den kun,
mere eller mindre troværdigt, overfører, viderebringer eller transporterer
en bestemt essens. Hvis vi vender tilbage til NRA-vignetten, så er det
netop denne forståelsesramme humanisten er fanget i: Pistolen er blot en
formidler, et neutralt værktøj, der viderebringer, og bliver sat i bevægelse
af menneskets vilje. For Latour formidler pistolen derimod ikke blot
menneskets vilje; den gør det, som alle mediatorer gør – den medierer
eller oversætter. At oversætte skal ikke forstås som et opslag i ordbogen,
hvor det virker som om, at kun ordets ydre form, og ikke dets indhold eller
betydning, forandres. I så fald ville der være tale om en formidling, ikke en
mediering eller en oversættelse i Latours forstand. Som indviede indenfor
sprogvidenskaberne ved, så sker der en mere gennemgribende forandring
ved en oversættelse. Ferdinand de Saussure viste, at alle ord står i en
bestemt relation til alle de signifianter, der lyder tilnærmelsesvist ens, og i
en bestemt relation til alle de signifiér, som ordet kan associeres med. Den
centrale pointe i den strukturelle lingvistik er således, at ordets betydning
netop bliver tilvejebragt i kraft af disse relationer til andre ord, dvs. i kraft
af sprogets ydre struktur og ikke pga. et ords indre mening. Ordbogens
oversættelse, som altså kan ligne en neutral formidling af et ords indre
mening fra et sprog til et andet, viser sig derimod at være gennemgribende
medieret af det fremmede sprog selv. Det er på denne måde, at Latour
bruger begrebet om oversættelse. I modsætning til Saussure er det ikke
kun sproget, der har sådan en medierende status, for Latour er ting i ligeså
høj grad medierende. Tesen opsummeres således: “[No] transport without
transformation” (Latour i Harman 2016: 28).
Hans valg af ordet oversættelse for det begreb, som skal angive det,
som mediatorer gør, samt ordets slægtskab med sprogvidenskaberne, er
altså ikke tilfældigt. I hans overvejende teoretiske og filosofiske værk We
Have Never Been Modern gennemgår han alle større filosofiske
strømninger siden Hobbes, og forklarer (humoristisk og polemisk)
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hvordan de alle er skyldige i at tømme objekter, og især “quasi-objects”
(Latour 1993: 51) såsom teknologi, for essens, med det formål at gøre dem
til blotte formidlere mellem samfund og natur. Han har ikke mange gode
ord tilovers for alt fra Kant til Heidegger (hans forhold til filosofihistorien,
især Heidegger, er dog mere kompliceret end han selv giver udtryk for i
bogen. Se fx Latour et al. 2011 samt Riis 2016), men i hans gennemgang
roser han dog den semiotiske vending for at være den eneste bevægelse,
der formår at udvikle et egentligt begreb om mediatorer:
The greatness of these philosophies [of the semiotic turn] was that they
developed, protected from the dual tyranny of referents and speaking
subjects, the concepts that give the mediators their dignity – mediators that
are no longer simple intermediaries or simple vehicles conveying meaning
from Nature to Speakers, or vice versa. (Latour 1993: 63)

Idéen om, at sproget selv skulle kunne have iboende egenskaber, og ikke
kun være et kommunikativt instrument for menneskers intentioner, er for
Latour altså en indsigt, som har et større anvendelsesområde end
udelukkende Saussures signifiér og signifianter. Det handler om at kunne
give mediatorerne deres værdighed tilbage – dvs. ikke se dem som
neutrale og blot formidlende værktøjer – og det er noget som
sprogvidenskabernes terminologi kan. Denne forbindelse kan observeres i
titlen på hans egen sociologiske tilgang, aktør-netværksteori, hvor ordet
aktør skal forstås meget tæt op af begrebet aktant (som i “aktantmodellen”
i litteraturteori). Hans egen begrundelse:
Since the word agent in the case of nonhumans is uncommon, a better term
is actant, a borrowing from semiotics that describes any entity that acts in a
plot until the attribution of figurative or nonfigurative role ("citizen,"
weapon"). (Latour 1994: 33)
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Han vil altså foretrække brugen af begrebet aktant, fordi det ikke
diskriminerer mellem entiteter på basis af en formodet essens. Når vi læser
i et eventyr, at en tryllestav hjælper helten, får vi ikke vores læseoplevelse
ødelagt, fordi noget ikke-menneskeligt får tildelt en handlende rolle; vi
læser lystigt videre. For Latour skal antropologen lade sig inspirere af
sådan en åben tilgang, og give alle relevante aktører den opmærksomhed,
de fordrer – men heller ikke mere. Som Steve Woolgar, medforfatteren til
bogen Laboratory Life, altid mindede ham om: “[W]hy is the wastebasket
not the most important thing to study in your laboratory, and why do you
dismiss the wastebasket as unimportant?” (Latour et al. 2011: 65). At selv
eksklusionen

af

laboratoriets

skraldespand

fra

analysen

skulle

argumenteres for, vidner om stringensen i hans tilgang – Latour mente
dog til syvende og sidst alligevel at kunne argumentere for, at
skraldespanden

ikke

fordrede

den

fornødne

opmærksomhed

i

laboratoriets højteknologiske landskab (ibid.).
Kulturens tingshed
Hvor stammer al den hysteri om ting fra? Selvom dette er et større
idehistorisk spørgsmål, ville et godt bud være, at Latours inspiration er
antropologien. Som en videnskab om mennesket, oprindeligt også det
biologiske menneske, udviklede antropologiens forskningsobjekt sig til
især at være det fremmede menneske. Som en på mange måder naturlig
udbyggelse af kolonialismen gik antropologien ud på at skaffe sig viden
om, og kortlægge, alle folkefærd der levede på jorden, undtagen de
civiliserede folk selv – det var der mere avancerede og moderne
videnskaber til: Økonomi, statskundskab, sociologi, osv1. Antropologien
analyserede således det “primitive folk” og deres levevis. Herhjemme har
Fx nævner Birket Smith at “[d]en indskrænkning, som udelukker de højeste
kulturformer fra etnologiens virkekreds, er i øvrigt mere af praktisk end af principiel art:
de højest udviklede kulturformer er nemlig så sammensatte, at deres udredning kræver
særlige forskere og arbejdsmetoder” (1966: 35).
1
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denne

type

antropologi

frembragt

det

højst

anbefalelsesværdige

trebindsværk Kulturens Veje, udgivet første gang i 1941, og skrevet af dr.
phil. et scient. Kaj Birket-Smith. På populærvidenskabelig facon
gennemgår

han

samtlige “primitive kulturer”

og

deres

vigtigste

karakteristika på lidt over tusind sider. I vores øjemed er det
bemærkelsesværdige, at i løbet af omtrent halvandet bind, altså de ca. 500
første sider, bliver vi nøjsomt introduceret til grønlandske harpuner,
australske

boomeranger,

nordasiasiske

snesko,

afrikanske

æsker,

polynesisk basttøj, ægyptiske økser, indisk potteri, osv. Kort fortalt, det
hele drejer sig om ting på den ene eller anden måde. Titlen besnærer os til
at tro, at det skal handle om kultur – den usynlige substans, der åndeligt
binder et folk sammen – men så bliver vi sat til at gennemlæse beskrivelser
af den ene genstand efter den anden, side op og side ned!
Det er der dog selvfølgelig en god grund til, og det er netop denne
indsigt, Latour bygger sit projekt på, men som måske ikke var tænkt til
ende hos disse antropologer: Ting, genstande og teknologiske redskaber er
det, som kultur (det sociale, som vi benævnte ovenover) bliver konstrueret
af, i samarbejde med mennesker. Men selv antropologien har sine
begrænsninger på dette punkt, for den lider, ifølge Latour, af en form for
nostalgisk anti-modernisme (ikke at Latour er modernisme-fortaler, han
vil være amoderne, se Latour 1993). Her kan vi tage fat i en af
antropologiens helt store figurer, Claude Lévi-Strauss:
We communicate with the immense majority of our contemporaries by all
kinds of intermediaries— written documents or administrative machinery—
which undoubtedly vastly extend our contacts but at the same time make
those contacts somewhat “unauthentic.” This has become typical of the
relationship between the citizen and the public authorities. (kursiv tilføjet.
Lévi-Strauss 1963: 366)
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Formidlerne bliver mistænkeliggjort, fordi de udvander autenciteten i
forholdet mellem mennesker, og det er netop her, de “primitive kulturer”
angiveligt har en fordel: Deres samfund, i modsætning til de moderne og
civiliserede, er endnu ikke blevet totalt invaderet af formidlere; de
opretholder stadig den tætte relation mellem mennesker i form af oral
historiefortælling og menneskelige mester-svend forhold, der endnu ikke
er blevet korrumperet af fabrikshallens kolde automatik. Selv skrift som
sådan, formidleren par excellence, bliver anklaget: “[it] did in fact deprive
[humanity] of something fundamental” (ibid.).
Antropologien i denne aftapning afstår, i Latours diagnose, fra at
tænke dets eget projekt hele vejen igennem. Den forstår endnu ikke at
skifte begrebet om formidlere ud med begrebet om mediatorer.
Mennesket som sådan har nemlig ingen essens, som formidlerne mere
eller mindre (for det meste mindre) troværdigt videreformidler til andre
mennesker; essensen bliver kun til i samskabelse med mediatorerne. Der
er i antropologien altså en form for falsk ærbødighed overfor civilisation og
dens utællelige mediatorer (biler, bøger, flyvemaskiner, telefoner, osv.),
som antropologien skal ryste af sig. Tillad mig her at gengive et længere
uddrag fra afsnittet “Anthropology Comes Home from the Tropics” i We
Have Never Been Modern:
For example Marc Augé when he resided among the lagoon-dwellers of the
Ivory Coast, sought to understand the entire social phenomenon revealed by
sorcery. His marginality did not hinder him from grasping the full social
fabric of Alladian culture. But back at home he has limited himself to
studying the most superficial aspects of the metro, interpreting some graffiti
on the walls of subway corridors, intimidated this time by the evidence of his
own marginality in the face of Western economics, technologies and science.
A symmetrical Marc Agué would have studied the sociotechnological
network of the metro itself its engineers as well as its drivers, its directors
and its clients, the employer-State, the whole shebang – simply doing at
home what he had always done elsewhere. Western ethnologists cannot limit
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themselves to the periphery; otherwise, still asymmetrical, they would show
boldness

toward

others,

timidity

toward

themselves.

Back

home

anthropology need not become the marginal discipline of the margins,
picking up the crumbs that fall from the other disciplines’ banquet table.
(Latour 1993: 100-101)2

Hvis antropologen led af en form for gudekompleks under den tropiske
himmel, hvor han3 bildte sig selv ind, at han kunne gennemskue et helt
samfunds kultur og levevis, svandt han immervæk ind til en visions- og
ambitionsløs mus, fanget i betonjunglen imellem de store katte (dvs.
økonomi, sociologi, statskundskab, osv.) efter at være kommet hjem.
Det uddelegerende menneske
Hvad er der tilbage af mennesket? Ingen essens, ingen selvstændig
selvrefleksion og ingen vilje. Men hvad er det, der så sker i mødet med
tingene? Det er vel ikke dem, der har alle esserne på hånden, for vores
udgangspunkt var jo netop, at heller ikke ting har essens, for så ville vi
være materialister (af den ovenfor nævnte type). I denne forbindelse
bemærker Latour, at:
[t]echnical skill is not a thing we can study directly. We can only observe its
dispersal among various types of actants. [...] As Marx showed long ago,
when we talk about something technical, we talk about displacement,
conflicts, replacement, unskilling, deskilling, and reskilling; never about a
mere “thing.” Technical skill is not uniquely possessed by humans and
reluctantly granted to nonhumans. Skills emerge in the zone of transaction,
they are properties of the assembly that circulate or are redistributed among

Efter en overvejende teologisk og filosofisk uddannelse undgik Latour fransk
militærtjeneste ved at tage til Elfenbenskysten, for der at blive tilknyttet et fransk
forskningsinstitut (ORSTROM) ledet af Marc Augé, en af de største franske antropologer i
det 20. århundrede, hvor han under Augé fik sin antropologiske træning (se stswiki.org).
3 Kvindelige antropologer som Ruth Benedict (1887-1948) og Margaret Mead (1901-78)
står som nogle af de største i antropologiens historie, men der bliver her skrevet ‘han’,
fordi den tidlige antropologi for det meste var overbefolket af mænd.
2
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human and nonhuman technicians, enabling and authorizing them to act.
(Kursiv tilføjet. Latour 1994: 44-45)

Det, der så at sige animerer objekter, altså “teknisk evne”, er således ikke
noget, der er objekterne iboende (ej heller i menneskene), men derimod
noget der opstår i “the zone of transaction”, altså i selve medieringen eller
oversættelsen, og som på større skala skaber forsamlinger (i Latours
terminologi, “assemblies” eller “networks”).
Det særlige ved mennesket er altså i sidste ende ikke, at det bærer på
en eller anden speciel evne, såsom viljen eller teknisk snilde. Eller vi kan
sige det omvendt: Menneskets specielle evne er, at det uddelegerer selv
disse så intime og angiveligt menneskelige evner. Mennesket er en
mediator som alle andre – men en mediator, der medierer mellem
mediatorer. Det særlige ved vores tidsalder er, at disse aktanter,
hybriderne, hele tiden bliver flere og flere, i et tempo som aldrig er set før i
verdenshistorien; hver dag bliver nye aktører født i laboratorier og
mobiliseret af samfundet. Modsat Lévi-Strauss er Latour ikke mistænkelig
ved det moderne samfunds formidlere, eller, som jeg har argumenteret for,
det moderne samfunds mediatorer. Tværtimod er den mest menneskelige
egenskab at uddelegere: “The human is in the delegation itself, in the pass,
in the sending, in the continuous exchange of forms. [...] Human nature is
the set of its delegates and its representatives, its figures and its
messengers” (Latour 1993: 138).
Subjekter mod objekter
I udgangspunktet kan det meget vel virke besynderligt at forsøge at finde
grænsefladerne mellem psykoanalysen fra den slovenske skole og Bruno
Latours projekt. Laboratoriet forstået som en aktør, hvis netværk i den
moderne verden er nået ud til alle verdens hjørner, har været et stort
omdrejningspunkt for Latours empiriske forskning (Latour 1983 & 1986).
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I den forbindelse har hans fokus altid været på de objekter, som
mennesker benytter sig af, men hvis agens ikke bliver anerkendt.
Den slovenske skole har til gengæld været optaget af ideologi, samt
ideologiens interpellation af subjekter, i deres kritiske fortsættelse af
Althussers begreb om Ideological State Apparatuses (Dolar 1993; Žižek
1994). Hos dem finder man kun objekter (objet petit a) benævnt som et
produkt af menneskers omgang med verden. Hvis fokus skifter væk fra
menneskelige subjekter, hænder det typisk udelukkende med det formål at
kunne løfte sløret for et endnu større subjekt, ideologiens tilstedeværelse,
på bekostning af hverdagslige objekter.
Diskussionen vedrørende objekters eksistens udenfor menneskets
bevidsthed lader vi i denne sammenhæng ligge4, og sætter derimod vores
fokus på diskussionen af mennesket. Ovenfor udfoldede vi Latours begreb
om mediatorer og fandt, at mennesket er en mediator, der medierer
mellem andre mediatorer; eller sagt med andre ord, mennesket
uddelegerer. Som det skal fremgå af det følgende, er det denne artikels
påstand, at den lacanianske psykoanalyses grundlæggende gestus består i
at analysere menneskets ego på en lignende måde.
Spejlstadiet
I den lacanianske psykoanalyse er subjektet fundamentalt decentreret.5 Vi
kan begynde med at spørge, hvad center overhovedet skal betegne i denne
sammenhæng. Lacan starter sit essay “The Mirror-Phase” med at fastslå at
“the formation of the I as we experience it in psychoanalysis [...] leads us to
oppose any philosophy directly issuing from the Cogito” (Lacan 1994: 93).

4 For

interesserede i denne debat, se Tool-Being af Graham Harman, s. 205, hvor Zizek
(eller som Harman vittigt kalder ham, “[the] gun-slinging Slovenian postmodernist”) på
den ene side bliver iscenesat som Harmans allierede imod mainstream Heideggerfortolkere, og på den anden side som Harmans ærkefjende, fordi han vedbliver at være
idealistisk indstillet.
5 Dermed ikke sagt, at det samme ikke er sandt for andre retninger indenfor
psykoanalysen, men her vil der kun blive redegjort for den lacanianske.
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Det centrerede menneske skal altså forstås som det cartesianske res
cogitans, der finder sit epistemologiske og ontologiske grundlag i cogito’et,
og som er transparent for sig selv. Et ego, forstået cartesiansk, ville således
være individets inderste kerne, som er isoleret fra alle andre egoer. Lacans
beskrivelse af “the formation of the I”, egoets dannelse, bryder radikalt
med den cartesianske opfattelse. Egoet, og dets identificering som sådan,
er for ham ikke ensbetydende med en form for hård og uforanderlig kerne,
men derimod altid udtryk for en fordobling, en splittelse, der fremmedgør
subjektet – men også en bestemt nydelse.
Spejlstadiet er det stadie i et barns opvækst, hvor barnet, som er
mellem 6 og 18 måneder gammelt, danner sit ego. Man kan altså sige, at
der er et før og et efter. Før spejlstadiet er barnets verden kendetegnet ved
at være grænseløs. Det har endnu ikke styr på sin krop, og det kan heller
ikke finder ud af, hvor dets egen krop slutter og forældrerens begynder.
Den begivenhed, som spejlstadiet angiver, er det tidspunkt, hvor barnet
ser sig selv og forstår sig selv som en ekskluderende helhed. Den myte som
Lacan fortæller er, at barnet, der normalt ligger og leger kaotisk på gulvet,
pludselig formår at stille sig op og ser sig selv i spejlet: Oprejst og stående
genkender barnet billedet i spejlet som sig selv, og identificerer sig
glædeligt med dette billede. “We have only to understand the mirror-phase
as an identification” (Lacan 1994: 94).
Der er to hovedpointer forbundet med denne hændelse. For det
første: Barnet opnår en nydelse gennem denne identifikation. I
psykoanalytisk terminologi kan vi sige, at identifikationen er en imaginær
identifikation, der giver det frustrerede barn en udvej fra dets
fragmenterede verden, ved at skabe en totalitet, som barnet kan forstå sig
selv som og i. Det skaber en narcissistisk nydelse, som barnet kan svælge i,
indtil det igen bliver fragmenteret senere hen i den symbolske kastration.
For det andet, billedet kommer til at fungere som barnets ego, dvs. som et
center uden for barnet selv. Lacan beskriver det som “the armor of an
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alienating identity” (Lacan 1994: 96). “Armor” fordi egoet er subjektets
beskyttelse mod fragmentering, men også “alienating” fordi denne
beskyttelse er udenfor subjektet selv; derude i verdenen som et billede i
spejlet. På denne måde er subjektet altså fundamentalt decentreret. I vores
øjemed er det værd at bemærke, hvordan psykoanalysen begriber denne
proto-uddelegering (egoets decentrerede dannelse) som noget, der
samtidigt skaber nydelse.
Hvis vi følger Latours distinktion mellem formidlere og mediatorer
er det klart, at spejlets6 funktion i spejlstadiet ikke kan beskrives som
værende blot formidlende. Spejlet medierer barnet i og med, at spejlet ikke
blot er et lærred for egoet; det er simpelthen det, der skaber egoet, og
efterfølgende er egoet qua billede i spejlet bestemt ud fra denne måde at
være på. Hvor tit siger barnet ikke til sine forældre “se lige mig!”?
Synlighed, og den måde, “jeg” er synlig for andre på, bestemmer “mit” egos
status.
Åndelige indvolde
Slavoj Žižek fremsætter samme pointe i hans læsning af Lacan gennem
Hegel, når han i følgende citat laver en parallel mellem spejlstadiet (“the
subject’s decentrement”) og den hegelianske idé, at mennesket er et dyr,
der har sine åndelige indvolde udenpå:
For Lacan, however, it is already going too far to say that Fricka and
Brünnhilde [from Wagner’s Die Walküre] ‘externalize’ different components
of Wotan’s psyche: the subject’s decentrement is original and constitutive; ‘I’
am from the very outset ‘outside of myself’, a bricolage of external
components – Wotan does not merely ‘project’ his superego in Fricka, Fricka
is his superego, just as Hegel claims that a plant is an animal that has its
6 Man

skal passe på med ikke at tage “spejlet” alt for bogstaveligt, men forstå det som en
metafor for alle mulige forskellige måder hvorpå barnet intellektuelt kan skabe sig selv
som en helhed. Fx er barnets navn også et sådant spejl; navnet skaber barnet som en
helhed (“jeg er Peter, og ikke mor”).
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intestines outside of its body, in the form of its roots embedded in the earth.
So – if a plant is an animal with its intestines exterior to itself, and if, in
consequence, an animal is a plant with its roots within itself, then a human
being is biologically an animal, but spiritually a plant, in need of firm roots —
is not the symbolic order a kind of spiritual intestines of the human animal
outside its Self: the spiritual Substance of my being, the roots from which I
draw my spiritual food, are outside myself, embodied in the decentred
symbolic order? (Žižek et al. 2000: 250)

Læg mærke til Žižeks understregning af, at Wotan ikke blot projicerer hans
superego over på Fricka, men at Fricka netop er hans superego. Ligesom
Latour understreger, modsat Durkheim og hans sociologiske efterfølgere,
at ting er andet end blotte lærreder for menneskelige projektioner, så er
egoet ej heller en projektion, men en ting i verden. I Žižeks udlægning er
mennesket altså åndeligt en plante, der må skaffe sin næring i kraft af gode
faste rødder i den symbolske orden, dvs. sproget, relationer, institutioner,
osv. helt op til staten og længere endnu. Med udgangspunkt i idéen om den
symbolske orden, har Mladen Dolar udviklet begrebet den nydende
maskine, som vi nu skal se nærmere på af to grunde: For det første fordi
det viser i hvor høj grad, mennesket er indlejret i den symbolske orden, og
for det andet viser det, hvordan nydelse hænger sammen med
uddelegering.
Den nydende maskine
Dolar giver et meget konkret og historisk eksempel på, hvad den nydende
maskine er. I slutningen af 1800-tallets Frankrig skriver aristokraten
Villers de l’Isle Adam om en ny opfindelse: La machine à gloire
(“Glorificeringsmaskinen”) (Dolar 2017: 151). Kort fortalt er idéen en
videreudvikling af et ældre fænomen indenfor teaterverdenen, nemlig la
claque, som er en mængde af teatergængere, typisk betalt af det teater, de
besøger, hvis mål er at grine, klappe, græde osv. på bestemte tidspunkter i
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løbet af forestillingen. Udført korrekt er la claque uovervindelig. De kan
formå at give gode anmeldelser til selv de værste optrædener (eller give
dårlige anmeldelser til selv de bedste). Hvad er hemmeligheden? Dolar
bemærker, at la claque er et moderne modstykke til koret i græske
tragedier. Ligesom det græske kor “befrier [la claque tilskueren] fra den
skræk og medlidenhed, hun ville føle, hvis ikke det var, fordi koret følte og
udtrykte disse sindsstemninger” (Dolar 2017: 153). Modsat koret befinder
la claque sig dog blandt publikum selv, hvor det er allermest effektivt, for
der er det næsten umuligt at spore dem. Man ved aldrig om et latterbrøl er
fra den kunstige la claque eller om det er autentisk, og på den måde kan de
let skjule sig – også i folks sind: “Villiers var udmærket klar over, at la
claque ikke er uden forbindelse til det ubevidste” (Dolar 2017: 153). Hvis
det skulle ske, at la claque blev spottet, har de en næsten uimodståelig
forsvarsteknik:
Den kan indoptage sin egen kritik og fungerer måske faktisk allerbedst, når
den råber med på kampråbet rettet mod sig selv: “Ned med la claque!” La
claque er således både sig selv og sin egen negation. Selvnegationen gør den
stærk og allestedsnærværende. Den enkelte tilskuer kan slappe helt af,
eftersom la claque sågar har sørget for hendes egen modvilje mod la claque.
(Dolar 2017: 153-154)

Hvis man kender til de enormt populære Youtube videoer Honest Trailers
ved man helt præcist, hvad der er på spil. Videoerne parodierer og
latterliggør de film, som de giver sig ud for at være trailers for, ved at
udpege deres floskler, plothuller og overfladiske skuespil, samt hvordan
filmene er pengemaskiner for “big business”. De udvalgte film (og det
undrer nok ikke nogen) er derfor oftest Hollywood-film, som alle er
bekendte med. Hvad der måske virker selvmodsigende, men som giver
perfekt mening i lyset af la claque, er, at samme Youtube-kanal der
producerer Honest Trailers, i forlængelse af dem derudover laver
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interviews med skuespillere og instruktører, der skal promovere de film,
videoerne latterliggør. I nogle tilfælde, fx i forbindelse med Death Pool,
intervenerer hovedrollen fra filmen endda i traileren på en form for
metakommenterende facon. Der er altså intet modsætningsforhold mellem
latterliggørelse og promovering. Hvorfor? Fordi Honest Trailers fungerer
som Hollywoods la claque, dvs. dets selvnegation. Alle ved, at Hollywoodfilm udelukkende bliver lavet for at tjene penge, og at de netop derfor ofte
er overfladiske, stereotypiske osv. for at kunne nå ud til så bredt et
publikum som muligt. Det, som Honest Trailers gør, er at overtage den
ubelejlige tjans, det er, at kritisere Hollywood, så publikum ikke behøver
belemre sig med det. Derefter kan man gå i biografen, og nyde filmen uden
at skulle besvære sig med at kritisere længere – fordi det har la claque
allerede gjort. Eller som Dolar skriver i citatet ovenfor: “Den enkelte
tilskuer kan slappe helt af, eftersom la claque har sørget for hendes
modvilje mod la claque”.
La machine à gloire er den fuldt ud mekaniserede udgave af la
claque. Mennesker kan fejle, de er uperfekte, men maskiner kan optimeres
og perfektioneres – så hvorfor ikke? “Maskinen kunne man inkorporere i
selve teatersalens arkitektur: Fonografer ville da blive placeret i statuernes
og dekorationernes åbninger, som på de helt rigtige tidspunkter ville
udsende de helt rigtige lyde” (Dolar 2017: 155). I Villers’ vision indgår
derudover også lattergas, tåregas og træhænder, der klapper af sig selv, og
som kan kaste blomster på scenen. Det kan virke meget ekstremt, og også
højst tvivlsomt, om sådan en maskine nogensinde ville virke: Bare fordi
maskinen lader som om, at der er noget at nyde, betyder det jo ikke, at jeg
automatisk nyder det samme og i samme grad. Men sådan et
modargument har misforstået noget centralt. Maskinen inducerer nemlig
ikke nydelse i mig, men den overtager den nydelse, som bliver mig påbudt
– og det er beroligende, for hvad nu hvis jeg ikke kunne formå at nyde?
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Ræsonnementet “hvis den anden nyder så vil jeg også” leder direkte over i
“hvis den anden nyder, så slipper jeg gudskelov for det!” Lad la claque gøre
det, som den under alle omstændigheder forventes eller formodes at gøre,
nemlig at nyde – i stedet for mig. (Dolar 2017: 160)

Der er altså en uddelegering på spil, som går ud på at uddelegere nydelsen
(som i øvrigt ikke behøver at forefinde sig i subjektet først, ligesom vi så
det i forhold til Wotans superego i skikkelse af Fricka) til la claque.
At der er en klar parallel mellem Latour og Lacans psykoanalyse, og
at denne parallel består i deres begreb om uddelegering, skulle på
nuværende tidspunkt gerne være klart. Hvis Latour, på den ene side, har
blik for teknikken, kan det måske siges, at Lacan har blik for nydelsen. At
de tre temaer, uddelegering, teknik og nydelse, dog ikke ligger langt fra
hinanden, kan bevidnes ved det følgende citat fra Dolar, hvor mennesket
bestemmes ved hjælp af alle tre:
Det, at de [la claque] føler for os, gør, at vi selv slipper for føleriets
anstrengende nydelse – eller rettere: det gør, at vi kan give os hen til den
bizarre nydelse, der består i at uddelegere nydelse til en anden (det være sig
et menneske eller en maskine). [...] Der er intet usædvanligt ved at
uddelegere menneskelig aktivitet. Man kunne endda hævde, at en aktivitet
først er menneskelig, når den uddelegeres. Det gælder både i de tilfælde,
hvor aktiviteten uddelegeres til en ting, såsom et redskab (ofte bliver
mennesket netop defineret som et “redskabsfremstillende dyr”), men også i
de tilfælde, hvor aktiviteten uddelegeres til et andet menneske, et
“taleredskab” (Aristoteles’ definition på en slave). I begge tilfælde har vi at
gøre med det stof, historien er gjort af, nemlig substansen i det teknologiske
fremskridt

og

den

dertilhørende

udvikling

af

klasseforhold

(produktionsmidlerne og produktionsforholdene for nu at bruge de gode
gamle marxistiske termer). Uddelegeringen af aktivitet definerer på den ene
side menneskets natur, men på den anden side fremmedgør det mennesket,
idet uddelegeringen indfører et medierende led. Menneskelig aktivitet er
altså per definition altid “inter-” (kursiv tilføjet. Dolar 2017: 158)
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Konklusion
Efter dette forsøg på at udvikle og udforske begrebet om uddelegering,
hvor ordet måske er blevet gentaget for meget, kan der være fare for, at vi
ikke længere kan få øje på, hvad det helt præcist skal betyde. Derfor er det
måske tilrådeligt at starte denne afslutning med at minde os selv om
ordets normale brug. På ordnet.dk defineres ordet således: “Overlade eller
fordele noget, især arbejde eller ansvar, til andre”. Vi benytter ordet når fx
en leder uddelegerer opgaver til sine medarbejdere, eller vi benytter ordet i
sin

navneform,

når

lande

udsender

delegationer

til

FN’s

generalforsamling. I disse henseender forstår vi ordet som betegner for
kontrollerede og bevidste handlinger.
I løbet af denne artikel har vi dog fundet, at uddelegering er blevet til
et globalt anvendeligt begreb. For det første så vi, i forbindelse med
Latour, at begrebet ikke længere udelukkende er forbeholdt mennesker,
men ligeledes kan anvendes på maskiner, dyr, redskaber osv., og på den
måde tydeligt vise forbindelserne og krydsfeltet mellem dem og
menneskene. Dertil er det også blevet gjort klart, at denne overtagelse af
aktivitet ikke blot er en neutral forflyttelse, men en gennemgående
mediering. Hverken menneske eller pistol forbliver den samme i deres
forening.
For det andet har vi lært, at begrebets globale anvendelse endda
strækker sig ind i nydelsens domæne. La machine à gloire og la claque
inducerer nydelse ved at lave en konstruktion, hvor det virker som om, der
er noget at nyde, og derefter overtager de opgaven at nyde det, man burde
nyde. Subjektets egen ubevidste uddelegering af nydelse ender med faktisk
at skabe nydelse.
Hvad dette begreb i store træk implicerer i forhold til vores
menneskeforståelse er, at mennesket ikke er en ø. Det er en pointe, som
ikke er ny, men som måske har brug for nye motivationer og begrundelser
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i dag, hvor vi som aldrig før sætter ting, eller sagt med Latour, aktører i
verden, som har en agens, der strækker sig udover vores fatteevne. Både
spøjse konstruktioner, der stille sniger sig ind i vores hoveder ligesom la
claque, men ligeledes teknologi, laboratorier, produktionskæder såvel som
global opvarmning, der vel nok er den mægtigste ikke-menneskelige aktør
i vores tid. Vi ligner på mange måder troldmandens lærling, der hverken
har forstået, hvilke kræfter han sætter i gang, og ej heller de evner og
kræfter han har – og måske af større vigtighed – ikke har.
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Kunsten som andethed eller
samme-hed?
– K.E. Løgstrup og John Deweys kunstsyn
Skrevet af Luna Christine Christensen, DPU ·udgivet februar 2018

Abstract
Denne artikel behandler K.E. Løgstrups og John Deweys tænkning på det
kunstnerisk-æstetiske område. Med udgangspunkt i de to værker Kunst og
Erkendelse og Art as Experience præsenteres deres gensidige syn på
æstetiske erfaringers mulighed for at opstå i sammenhænge bredere end
kunsten. Artiklen argumenterer for, at begge tænkere har en dennesidig
kunstforståelse og at begge ser æstetiske erfaringer give adgang til almen,
menneskelig erkendelse. Løgstrups idé om stemtheden som en klangbund
for tilværelsen sammenlignes med Deweys idé om den æstetiske an
experience’s opståen i dagliglivet. Det søges besvaret, om Løgstrups
tænkning kan ses i forlængelse af Deweys brede og naturaliserende
kunstopfattelse, eller om der står for mange forskelle i vejen. Løgstrup
afviger tydeligt fra Dewey i spørgsmålet om kunstens karakter af
fremmedhed. Kunsten kan for Løgstrup, som en sanselig og symbolsk
formidling af ellers tavse sindstilstande, give adgang til en fremmedhed,
der er fraværende i Deweys karakteristik af de æstetiske begivenheder.
Løgstrups kunstsyn beskrives ved en idé om andethed, hvor Dewey i
sammenligning beskrives med en idé om samme-hed.
Indledning
Det er denne artikels hovedudsagn, at K.E. Løgstrup (1905-1981) og John
Dewey (1859-1952) har to meget forskellige syn på kunsten og dens bidrag
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til menneskelig væren og erkendelse. Artiklens udsagn er samtidigt, at der
kan spores interessante og måske overraskende ligheder i deres kunstsyn,
og at det er dem, der gør forskellene interessante. Artiklen vil derfor vise,
at begge tænkere søger at naturalisere kunsten, og at de begge har fokus på
kunsten og den æstetiske sfæres dennesidighed. Hermed forstås kunsten
som noget materielt, ikke-guddommeligt og ikke-transcendent i kantiansk
forstand. Dette synspunkt er inspireret af Jørgen Dehs (2005), hvis bidrag
om Løgstrup og kunsten i antologien Løgstrups mange ansigter bærer
titlen ”Kunstens dennesidighed”.
I forhold til udlægningen af Løgstrup og Deweys tekster vedrørende
kunstens betydning, henholdsvis Kunst og Erkendelse (1983) og Art as
Experience (1934), vil fokus være på de aspekter, hvor teksterne viser sig
enten bemærkelsesværdigt ens eller bemærkelsesværdigt forskellige.
Primært er det forskellighederne, og en undersøgelse af hvori de præcist
består, som er både den drivende interesse bag artiklen og fokus i dens
opbygning. Hovedvægten vil blive lagt på Løgstrups tekst, og Deweys
position udlægges ikke på egne præmisser, men inddrages snarere som en
nøgle til bestemte fokuspunkter og perspektiver i Løgstrups kunstsyn.
Interessen ligger således primært hos Løgstrup, og Deweys tekst fungerer
som en vej til at blive klogere på den særlige samtidighed af dennesidige og
metafysiske aspekter i kunstforståelsen hos Løgstrup. Det er de
dennesidige aspekter, der er i fokus, og dem, Dewey kan spille ind overfor.
Tænker Løgstrup som Dewey i sine idéer om stemtheden og de sanseligtæstetiske erfaringers fundamentale placering i tilværelsen? Som vi skal se,
bliver svaret et overvejende nej, selvom et ja flere steder umiddelbart
ligger for.
Feltet

vedrørende

filosofisk-æstetiske

spørgsmål

er

bredt,

omdiskuteret og kan undersøges fra mange indgangsvinkler. Fra det
konkrete til det abstrakte – med udgangspunkt i forskellige kunstformer,
forskellige kunstperioder – og fra både udfører- og betragterperspektiv.
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Hvad den kunstnerisk-æstetiske sfære består af (for så vidt et
bindestregsbegreb overhovedet kan accepteres), hvad nytte kunsten gør,
og om kunsten kan og bør defineres, er alle filosofisk set kontroversielle
spørgsmål1. Det er eksempelvis relevant at diskutere, hvori forskellen på
begreberne ”æstetik” og ”kunst” består. Som vi skal se, skriver både
Løgstrup og Dewey om æstetiske/sanselige erfaringer såvel som om kunst
eller kunstneriske erfaringer. I artiklen vil begreberne ”kunst” og ”æstetik”
derfor blive anvendt således, at de følger teksternes brug i de enkelte
udlægninger. Det gør sig gældende, både i artiklen og de præsenterede
tekster, at ”æstetik” anvendes bredere end ”kunst”, men hos forfatterne
opblødes denne forskel, når termerne kobles til begreberne ”begivenheder”
eller ”erfaring”, hvorfor artiklen følger denne opblødning. Det vil sige, at
når der er tale om kunstneriske eller æstetiske oplevelser, begivenheder
eller erfaringer, anvendes de to termer synonymt.

Løgstrup og Deweys fælles syn på kunstens dennesidighed
Når der ledes efter lighedspunkter mellem Dewey og Løgstrups
beskrivelser af kunsten, er der to ting, som springer i øjnene. For det første
fokuserer de begge to på sanseligt-æstetiske oplevelser i langt bredere
forstand end den udstillede eller opførte kunst. I føromtalte afsnit skriver
Jørgen Dehs, at Løgstrup har aktuelle paralleller
blandt de filosoffer, der ser æstetikken som et anliggende, der ikke står og
falder med kunsten. Det er filosoffer, der opdyrker forbindelsen mellem
fænomenologi og æstetik for at udfolde og udforske det æstetiske som en

Se for eksempel Adajian 2012 for et overblik over diskussionerne vedrørende en filosofisk
definition af kunst.
1
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omfattende komponent i den aktuelle livsverden. (Dehs 2005: 386, original
kursivering)2

Dehs referer herefter til filosofferne G. Böhme, M. Seel og R. Shustermann.
Der er ingen henvisning til Dewey, og Dewey hører i det hele taget
sandsynligvis ikke med til denne gruppe af filosoffer. Der hersker dog
alligevel ingen tvivl om, at Dewey er en tænker, som står for et syn på
æstetiske oplevelser og erfaringer som værende en gennemgribende del af
menneskelivet. Richard Shustermann beskriver for eksempel Deweys
kunstsyn med disse ord:
Art is not an ethereal spiritual emanation from a remote heavenly Muse but
rather an embodied, expressively refined excretion of natural energies
engaged in our living interaction with our natural and cultural context for
purposes of making life more fulfilling. (Shusterman 2010: 28)

Begge tænkere interesserer sig for sanseligt-æstetiske oplevelser i langt
bredere forstand end i forbindelse med den udstillede eller opførte kunst.
For det andet fokuserer både Løgstrup og Dewey på kunstens
sammenhæng med erkendelse. Løgstrup skriver endda om noget, der
umiddelbart kan siges at være meget deweysk, nemlig om kunstens
sandhedslængsel. Ifølge Dehs ”[...] er [det] sandhedslængslen – og kun
den –, der for alvor kan motivere og forløse kunstskabelsen” (Dehs 2005:
353). Når denne opfattelse er meget deweysk, er det på grund af de
gennemgående paralleller mellem ”art” og ”science” i Art as Experience:
Art, as much as science, is the product of intelligent experience. Moreover
both fields (whose continuties Dewey strongly emphasized) deploy

2Artiklen

vil ikke komme ind på Løgstrups fænomenologi eller mulige fænomenologiske
tolkninger af Deweys pragmatiske tænkning, selvom en sådan erkendelsesteoretisk
sammenligning ville være yderst frugtbart for en dybere forståelse af de spørgsmål, der
rejses i artiklen.
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experience as a test of success, and both regard improved experience as a key
motivating aim or value” (Shusterman 2010: 30).

Der findes altså for de to tænkere et indhold i kunsten, som kobles med
dels ”sandhed” og dels ”intelligent experience”. I begge tilfælde en type
indsigt, der ikke blot er subjektiv, flygtig eller følelsesbetonet, men som
også har videns- og erkendelseskarakter. Både "sandhed" og "videnskab"
har at gøre med den type erkendelse, der ikke blot kobler sig til den
partikulære situation, erkendelsen opstår i, men som vedrører noget mere
alment og fundamentalt menneskeligt.
Erkendelsesindholdet er for begge to et indhold, som kunstneren
besidder, og som igennem værket formidles til modtageren. De udfordrer
samtidigt begge to en tænkning, hvor kunstværket afspejler et
transcendent indhold. Kunstneren fungerer for dem ikke som medium for
et guddommeligt eller overnaturligt indhold - "a remote heavenly Muse".
En sådan tænkning er i høj grad én, som Kant tages til indtægt for, og uden
her at diskutere rigtigheden af den udlægning, så er det tydeligt, at både
Dewey og Løgstrup skriver sig op imod en type kunstforståelse, der
gennem et fokus på kunstnerisk form og transcendent formidling overser
de mere jordnære og almenmenneskelige aspekter af kunstens potentiale.
Om Dewey lyder det fra Shusterman: ”[Dewey is] opposing the dominant
Kantian tradition that rejects functionality for the apprecation of pure
form” (ibid.: 28). Og Mogens Pahuus skriver om Løgstrup, at ”kunstnerens
livssyn, som rummer en erkendelse af tilværelsen og verden, og hvad det
kommer an på i tilværelsen, artikuleres gennem brugen af de
billedkunstneriske midler.” (2005: 417f). De jordnære aspekter er altså
eksempelvis det, at både kunstner og modtager er mennesker, som i
kunsten kan udveksle eksistentielle og etiske spørgsmål. Dog er en
væsentlig forskel, at Løgstrup ikke fokuserer nær så meget på kunstner og
modtagers 'mennesketilværelse' som Dewey gør. For Løgstrup er det
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nærmere menneskelige vilkår, der formidles igennem kunsten. Altså
forhold, som kommer sig af, at både modtager og kunstner er mennesker,
der med deres sanser og krop er indlejret i et fælles univers. Af disse
grunde kan man se både Løgstrup og Deweys kunstsyn som forsøg på en
naturalisering af den æstetisk-kunstneriske sfæres potentiale. Men dette af
to forskellige veje.
Kunsten som andethed - K.E. Løgstrups kunstsyn
Når artiklen anvender betegnelsen andethed om Løgstrups kunstsyn,
skyldes det Løgstrups beskrivelse af menneskets position som værende
midt i dagliglivets trivialitet og foretagsomhed – vor tilværelse – og
kunstens potentiale til at bryde hermed. Dagligdagstilværelsen præget at
kultur og historie står i kontrast til for eksempel den natur, som
mennesket ikke kan ændre kulturelt, repræsenteret ved begrebet
universet. Som naturen kan kunsten åbne til denne kontrast, til
fornemmelsen af universet, som midt i det gængse liv står for noget
fundamentalt andet. Både i natur- og kunstoplevelsen er det sansningen,
som lader andetheden træde frem. ”Vor tilværelse” og ”universet” er derfor
den grundlæggende skelnen bag præsentationen her af Løgstrups
kunstsyn. De to kategorier skal forstås som måder at være til på, det vil
sige som værensformer.
Den verden, vi kender og er indlejret i, som Løgstrup formulerer det,
betegnes med den ofte anvendte beskrivelse fortrolighed. Det er en
fortrolighed i negativ forstand, en slags indesluttet tilstand (Wolf 2013:
186). Det, som lukkes ude, er det, som ikke ligger indenfor sfæren af vor
foretagsomhed (et andet centralt ord i forbindelse med værenskategorien
”vor tilværelse”). Løgstrup formulerer det en passant, men meget præcist i
Kunst og Erkendelse, som ”[...]alt det, hvis eksistens vi ingen andel har i,
og som er der, uden at vi har gjort fra eller til” (1995: 11). Dog er det en
væsentlig pointe for Løgstrup, at selvom de ting, som vi ikke selv har skabt,
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repræsenterer en andethed, så lever vi alligevel ofte fortroligt med dem,
fordi det er muligt at indlemme dem i dagliglivets sfære. Det sker især
igennem sproget:”[...][F]or at kunne orientere og meddele os må tingene
være os kendte og fortrolige, og det sørger sproget for, at de er, først og
fremmest ved at have navne for dem” (ibid.). Det betyder, at selvom vi som
mennesker ingen andel har i eksempelvis bjerget, havet eller himlens
eksistens, så lever vi alligevel i dagligdagen fortroligt med dem pga. vores
navngivning. Vor tilværelse er altså grundlæggende skabt af historie og
kultur. I samfundet gælder det, at ”[...] i stor udstrækning synligt er
historisk, og historisk er synligt” (ibid.). ”Vor tilværelse” skal altså ikke
forstås som sfæren for vores individuelle tilværelser, men bredere som en
værensform repræsenteret ved sfæren for hele menneskearten eller slægten.
For Løgstrup består menneskelivet af mere end ”vor tilværelse”. Der
findes ting og tilstande, som vi ikke kan eller skal foretage os noget med,
noget som bare er. Det er, hvad værensformen ”universet” består af og
bidrager med i vores liv. Kunst og Erkendelse er fattig på direkte
beskrivelser af universet; det ahistoriske, ikke-sproglige og ikkeforetagsomme beskrives mest i netop negationer. Dog er det sikkert, at
både kunsten og naturen kan sætte os i denne tilstand præget af andethed.
Kontakten med fremmede dele af tilværelsen er af central betydning for
Løgstrup i det hele taget, hvilket Morten Birk Hansen for nyligt satte fokus
på ved at trække pædagogiske paralleller mellem Løgstrups pædagogiske
tænkning og Thomas Ziehes kritiske begreb om ”fremmedhedsafvænning”
(2017).
Hvad angår kunstens mulighed for at skabe kontakt til det fremmede,
har Løgstrup for eksempel en beskrivelse af at rejse, hvor aktiviteten først
beskrives som dagligdagsfænomen og derefter som poetisk fænomen,
hvormed det ændrer fundamentalt karakter: ”Alt det som hænder, og som
vi foretager os, [at rejse] grunder i det, som unddrager sig alle hændelser
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og al foretagsomhed, uantastet... [digtet] forlænger det erfarede ud i det
oplevede, i det kun værende og vordende." (ibid.:99). Universets
værensform ligger altså som en grund under menneskelivet og har at gøre
med det ”uantastede” og ”det kun værende og vordende”. Der er en ro,
stilstand og uberørthed over denne beskrivelse, som vi ikke vil finde hos
Dewey, der har et langt mere aktivt syn på de æstetiske oplevelsers væsen.
Det vil vi vende tilbage til.
Verden, forstået som universet, kommer os i møde igennem de
æstetiske oplevelser med en fremmedhed, fordi ”den skønne form”
indeholder et ”poetisk hukommelsestab” (Bugge 2005: 357). Her skal ikke
forstås et tab af noget poetisk, men et tab af det gængse, som giver adgang
til noget poetisk. ”[T]ingenes rolle i vores eget livsforløb bortrages, for at vi
kan opleve dem på en ny måde, dvæle ved det, vi ellers ikke ser, fordi det
opsluges af vores tilværelses historicitet” (ibid.). Sanserne er broen til
universet. Den sanselige stemthed sætter os i forbindelse med det
fremmede, fordi stemtheden bevirker en åbenhed overfor universets
værensform. Universets værensform bliver et vidnesbyrd om, at vi med
vores sanselige liv også er til på en dybere eller mere fundamentalt vis end
den måde, vi er til på i fortrolig omgang med omgivelserne (Løgstrup 1995:
11). Hvordan det stemte indtryk kan opstå, får vi et eksempel på her:
Karakterisere stemtheden kan vi ganske vist ikke. Ja, vi har end ikke den
bitterste anelse om, at den er der. Men hvordan i al verden kan vi så vide af
den? Vi ved det deraf, at et bestemt lys i vejret måske eller en egenartet lyd
pludselig vækker den stemthed til live, hvori vi levede en forgangen periode i
vort liv[...] En bestemt lyd, som vi hører i dag er den samme som den, vi for
år tilbage vågnede ved en vinter igennem, når fejekostens stang gik henover
metalgelænderets stave ude på trappegangen, og med eet ved vi, hvad vi ikke
vidste dengang, at alt, hvad vi oplevede den vinter i det hus var oplevet i en
stemthed, der ikke er til at tage fejl af, men som er for speciel til at kunne
skildres eller karakteriseres. (ibid.: 14)
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Stemtheden er således at forstå som eksempelvis en vækkelse af en
sindstilstand eller et humør, som har fungeret som en underlæggende og
tavs del af vores tilværelse på et tidligere tidspunkt, men som først nu
vækkes til live på en bevidst, sanselig måde. ”Hvad der, dengang vi
oplevede det, stemte sindet – lys, farver, stilhed – vidste vi måske dengang
ikke af, for sindet stemmes under opmærksomheds-tærsklen” (ibid.: 99).
Det er ikke enhver sanselig oplevelse, alle lyde, syn, lugte, som vi mødes af,
der stemmer os og dermed sætter os i kontakt med fremmede aspekter af
vores liv. Vejen hertil er formidlet, og er den ikke det, opstår erfaringen af
stemthed ganske enkelt ikke. Det er denne formidling – eller mediering –
som kunsten for Løgstrup muliggør.
Sanserne er broen, men de er ikke en direkte bro
Formidlingen kan opstå på flere måder. En lyd i nuet formidler – eller
repræsenterer –i eksemplet med fejekosten en lyd fra fortiden. Samme
type vækkelse af stemthed kan opstå i mødet med kunsten. Løgstrup
sidestiller

den

tavse

stemtheds

frembrud

(i

citatet

her-under:

"sindsbevægelsens anonymitet") med universets frembrud, som kunsten
muliggør. Med henvisning til Giovanni Bellins madonnabilleder skriver
han, at: ”Det, som jeg nu vil hæfte mig ved, er, at til sindsbevægelsens
anonymitet svarer, at det, som de kunstneriske udtryksmidler stilles i
tjeneste for, er universets frembrud[...]” (Løgstrup 1995: 12)3.
For at forstå, hvorfor medieringen af det sansede indhold er så
afgørende for Løgstrup, må man først lade sig overbevise om hans teori om
den afstandsløse sansning. At sansningen er afstandsløs er grunden til, at
indtrykket i sig selv, uformidlet, ikke kan vække sin egen stemthed.
Teorien har væsentlig betydning for Løgstups kunstopfattelse og

En tænkning, der er inspireret af Heideggers skelnen mellem "jord" og "verden", se bl.a.
Heidegger 1996: 54.
3
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metafysiske tænkning og præsenteres i det opsamlende kapitel syv i Kunst
og Erkendelse, under titlen ”Værens-sansning”.
Men hvad vi er tilbøjelige til at glemme – glemme teoretisk – er, at
med sansningens forbeholdsløse åbenhed indfældes universet i vor
tilværelse, afstandsløst indtager det sin plads i den, så universets
rum, tid og fylde bliver til vor tilværelses rum, tid og fylde. Vor
indfældelse i universet og universets indfældelse i os er ikke til at
holde ude fra hinanden, ikke i sansningen for i den er der ingen
afstand. (ibid.: 102, mine fremhævninger)

I sansningen opstår en total sammensmeltning af vor tilværelse og
universet. Universet viser sig ikke, eller rettere sagt, det viser sig så
tydeligt, at det bliver utydeligt, fordi vi ikke kan holde det adskilt fra os
selv i indtrykket. Derfor kan vi heller ikke erkende det. Som Løgstrup
skriver: ”Universets enevældige nærvær i sansningen synes at give os en
eminent chance for at kende universet. Kun fratager afstandsløsheden os
chancen, for hvad vi ikke kan komme på afstand af, kan vi ikke forstå”
(ibid.: 20). Kunstens potentiale, set som en mulighed for vækkelse af
stemte indtryk, er altså at give universet adgang igennem sanserne, men
på en måde, hvor erkendelsen også er til stede. På en måde, hvor
indtrykket bliver håndgribeligt. Denne opfattelse fra Løgstrups side
betyder også, at han på trods af, at han afviser et transcendent indhold i
kunsten, alligevel ser dens indhold som symbolsk. Det synspunkt er
inspireret af Wolf, der skriver:
Kunstværket skabes af og perciperer den symbolmagt, sansningen selv
indeholder. Sansningen er fuld af før-sproglig symbolkraft, idet den er stemt.
Den stemte sansning, indtrykket, er adgangen til sansningens symbolkraft.
Kunstværket lægger ikke en symbolsk betydning ned over verden, men søger
at forløse den symbolske betydning, verden selv har. (Wolf 2013: 188)
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Det er derfor artiklens udsagn, at den formidling, der ifølge Løgstrup sker i
kunsten, bedre kan karakteriseres som repræsentation end som direkte
præsentation, hvilket Dewey, som vi skal se, efter artiklens udsagn vil være
uenig i. Det særlige for Løgstrup er dog igen, som Wolf her rammende
beskriver det, at kunstens symbolisering eller repræsentation henviser
horisontalt. Til den betydning, "verden selv har”.
Når det i indledningen blev fremført, at Løgstrups kunstsyn kan
læses som naturaliserende, var det, som vi så, af to grunde. Dels, fordi han
tilskriver de kunstneriske erfaringer et erkendelseselement, som består i
formidlingen af menneskelige vilkår og i kunstens mulighed for at bane
vejen for universets frembrud på en forståelig og bevidst måde. Derudover,
fordi han beskæftiger sig med sanseligt-æstetiske oplevelser i langt bredere
forstand end den udstillede eller opførte kunst. Som han skriver:
”[...][V]ort forhold til verden er stemt, ikke lejlighedsvist, men altid.”
(Løgstrup 1995: 14). Her er det vigtigt at huske, at det er ikke kun er
kunstneriske oplevelser, men også andre sanselige indtryk, der fører til
stemte indtryk. Stemtheden beskrives således som "[…]en sangbund for alt
det, som går for sig i den verden og natur, som mennesket med sine
sanser, med sine øjne og øren er indfældet i” (ibid., mine fremhævninger).
Mennesket er for Løgstrup til i ubrydelig sammenhæng med den natur,
som det er født ind i og er en del af. Og det er altså sanserne, der både
udgør dette element af natur, og som muliggør bevidstheden herom.
Som vi så i eksemplet med fejekosten, kan tilfældigt opståede,
sanselige indtryk i hverdagen trække fjerne stemninger ind som elementer
af andethed i dagligdagens foretagsomhed. Dette vil Dewey være enig i,
han vil blot ikke se indtrykkene som brud med foretagsomheden, men
derimod som intensiverede fortsættelser.
Kunsten som samme-hed – John Deweys kunstsyn
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Der er på flere måder ikke langt fra Løgstrup til Deweys tænkning i de
sanseligt-æstetiske spørgsmål. I Art as Experience hedder det for
eksempel: ”[...][U]nderneath the rhythm of every art and every work of art
lies […] the basic pattern of relations of the live creature to his
environment” (Dewey 2005: 155f). Den kunstneriske sfære grundes som
hos Løgstrup i almenmenneskelige vilkår og menneskets relation til
omverdenen.
Før vi ser nærmere på forskelle og ligheder i de to tænkeres
opfattelser, vil ærindet med Art as Experience kort blive præsenteret. For
Dewey er kunst grundlæggende set ”experience”4 (Jf. Art as Experience).
Han ser en meget nær sammenhæng mellem æstetisk erfaring og
almindelig erfaring. Denne opfattelse skal ses som et opgør med en
kunstopfattelse, hvor fokus er på selve kunstværket, og hvor kunsten ses
som noget, der er væsensforskelligt fra andre sammenhænge:
Art is remitted to a separate realm, where it is cut off from the association
with the materials and aims of every other form of human effort, undergoing,
and achievement. A primary task is thus imposed upon one who undertakes
to write upon the philosophy of the fine arts. This task is to restore continuity
between the refined and intensified forms of experience that are works of art
and the everyday events, doings, and sufferings that are universally
recognized to constitute experience. (ibid.: 2)5

Det er med Løgstrup i baghovedet bemærkelsesværdigt, at det er
dagliglivets begivenheder, som Dewey ønsker at se i sammenhæng med de
æstetiske begivenheder. Han viser en tydelig ambition om kunstens
(gen)integrering i menneskers almindelige liv. Mennesket, "the live
creature", som han betegner det i værket, har en central placering i hans
4 ”Experience”

oversættes i artiklen med ”erfaring” jf. bl.a. Hohr, 2015 og Baumeister,
1983 (”Erfahrung”). For at markere forskellen på æstetiske erfaringer og blot
"experience", bruges også visse steder betegnelsen "almindelig erfaring".
5 “Events” oversættes med “begivenheder”.
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kunstsyn, fordi han ønsker at minde om, at kunsten skabes af mennesker i
menneskelige forhold, og at den skaber forandringer ”in actual lifeexperience” (ibid.: 1). Kunsten er en integreret del af livet, ikke et isoleret
område med abstrakt betydning for de mennesker, der indgår i det.
Ligesom at Løgstrup mener, at kunstneren igennem værket kan formidle
eksistentielle fornemmelser eller spørgsmål, så mener Dewey også, at
kunsten påvirker og flytter os menneskeligt (Jackson 1998: 5).
Af disse grunde ser Dewey mennesket og menneskets tilværelse som
råmateriale for æstetikken:
In order to understand the aesthetic in its ultimate and approved forms, one
must begin with it in the raw; in the events and scenes that hold the attentive
eye and ear of man, arousing his interests and affording him enjoyment as he
looks and listens [...]. (Dewey 2015: 3, original kursivering)

De æstetiske erfaringer er dog alligevel af en særlig karakter, som bedst
beskrives ved begrebet "an experience": ”We have an experience when the
material experienced runs it course to fulfillment” (ibid.: 42)6. Skellet
mellem trivielle og æstetiske erfaringer markeres for Dewey altså ved, at de
æstetiske erfaringer har en særlig karakter af fuldførelse. Det forklares
videre således:
A piece of work is finished in a way that is satisfactory; a problem receives a
solution; a game is played through; a situation, whether that of eating a
meal, playing a game of chess, carrying on a conversation, writing a book, or
taking part in a political campaign, is so rounded out, that its close is a
consummation and not a cessation. (ibid: 12)

Der kan ikke sættes fuldstændigt lighedstegn mellem æstetiske oplevelser og ”an
experience”, men til formålet her om at se på de æstetiske erfaringers forskel til
almindelige erfaringer, er det tilstrækkeligt at se på skellet imellem "experience" og "an
experience", uden at medtage en eventuel underinddeling af forskellige former for eller
grader af "an experience".
6
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I de tilfælde, hvor hverdagsbegivenhederne ikke bare afsluttes, men
fuldendes, hvor – som vi kan sige på dansk – det hele går op i en højere
enhed, der kan den æstetiske begivenhed opstå. Det er et bærende
argument for Dewey, at alle mennesker udfører handlinger, som har
æstetisk kvalitet. Grænsen mellem eksempelvis sociale og æstetiske
handlinger er, som det beskrives i citatet ovenfor, udflydende. Samtaler,
spil, madlavning og politiske kampagner kan få en karakter af æstetisk
begivenhed, og det er ikke den måde, de fleste af os er vant til at tænke
æstetik på. At blive klar over dette, såvel filosofisk som i dagligdagen,
handler i høj grad om et ændret fokus: "The sources of art in human
experience will be learned by him who sees how the tense grace of the ballplayer infects the onlooking crowd; who notes the delight of the housewife
tending

her

plants..."(ibid.:

3)

Pointen

er

altså,

at

ikke

alle

hverdagshandlinger, men nogle, der lægges særlig energi i, kan få
karakteren

af

fuldendelse

og

skille

sig

ud

fra

strømmen

af

hverdagsbegivenheder som ”an experience”.
For Dewey er formen af den æstetiske erfaring ens fra udfører- og
betragterperspektiv (Jackson 1998: 4), og i begge tilfælde kræver den et
aktivt subjekt, som er involveret i dét, som foregår. Baseballspilleren
engagerer sig i en kamp, men publikum engagerer sig også og bliver
påvirket af spillet, af den grund, at de er engagerede. Begge parter lægger
energi i begivenheden, hvilket er centralt, når den æstetiske erfaring skal
forstås som ”...an act of the going-out of energy in order to receive, not a
withholding of energy” (Dewey 2005: 60). Det synspunkt klinger ganske
forskelligt fra Løgstrup – især fra hans beskrivelse af en poetisk
fornemmelse af noget "kun værende og vordende" (1995:99). Denne pointe
vedrørende de æstetiske begivenheders forskellige kvaliteter er dog ikke
den centrale pointe i sammenligningen af Løgstrup og Deweys kunstsyn.
Det centrale er derimod spørgsmålet om de æstetiske erfaringer som
enten brud med, eller intensiverede fortsættelser af, hverdagslivets
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erfaringer. Argumentet er her, at Deweys kunstsyn kan betegnes med en
idé om samme-hed overfor Løgstrups idé om andethed. Argumentet går
på, at dét, at en erfaring kan kaldes æstetisk for Dewey, ikke føjer noget nyt
til erfaringen, og heller ikke trækker noget fra den. De æstetiske erfaringer
er almindelige erfaringer, som qua deres særlige gennemførelse eller
udførelse står stærkere frem. Det er denne essensmæssige lighed med
almindelige erfaringer, som giver artiklen anledning til at bruge termen
samme-hed om Deweys kunstopfattelse.
Opsamling
Det, der udebliver for Dewey, som Løgstrup holder fast i, er de æstetiske
erfaringers element af noget fremmed eller overraskende. De særlige
æstetiske erfaringer kan for begge bryde frem midt i hverdagen, men i
deweysk forstand sker det gennem en ændret opmærksomhed på det
vante. For Løgstrup er stemtheden ikke noget, man kan få frem igennem
en særlig opmærksomhed overfor det vante. Den bryder frem af sig selv og
kommer bag på én. Her er Deweys opfattelse langt nærmere ved ideen om
direkte præsentation end Løgstrups. For Løgstrup er en symbolsk
formidling, omend horisontal, nødvendig for at sanseligheden kan træde
frem i det stemte indtryk. For Dewey behøver en æstetisk erfaring ikke at
være formidlet hverken kunstnerisk eller igennem en tidslig forskydning.
Den kan opstå direkte og uformidlet i hverdagslivet. Ikke altid, men i visse
tilfælde, hvor graden eller karakteren af oplevelsen er særlig intensiveret
og den æstetiske opmærksomhed er til stede.
På trods af en gensidig ambition om naturalisering af kunstens
potentiale og hermed et gensidigt fokus på sanseligt-æstetiske oplevelsers
sammenhæng med almenmenneskelige forhold og erkendelse, forholder
Løgstrup sig grundlæggende ganske anderledes end Dewey. Det gælder
især i synet på den sanselige stemthed som en tavs eller ubevidst
klangbund for tilværelsen, der kan spejles i idéen om universets frembrud
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igennem kunsten. Løgstrups naturalisering af kunstens potentiale er ikke
en naturalisering i Deweysk forstand, men en naturalisering til særlige
aspekter af tilværelsen. Der er et hierarki på spil mellem værensformerne
vor tilværelse og universet, som ikke er til stede i Deweys tænkning. Om
Løgstrup tænker som Dewey i sine idéer om de sanseligt-æstetiske
erfaringers fundamentale placering i tilværelsen, må af disse grunde svares
med et nej, selvom der også er væsentlige ligheder at spore.
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Abstract
In this paper, I critically discuss whether G. Owen Schaefer's argument
from the inherent value of authentic moral reasoning against the use of
state-mandated value-modulating DBIs, (i.e. direct brain interventions
that aim to instil certain conceptions of good and bad in an individual
without valid consent), succeed in establishing the moral impermissibility
of these DBIs as part of criminal offender rehabilitation. For several
reasons, both principal and empirical, I argue it does not.

1. Introduction and state of the art
Novel insights into the neurological workings of the human brain suggest
that it may be possible in the future to influence the behaviour of
individuals by direct means 1 when, for instance, “that behaviour is
medically unremarkable but socially undesirable” (Farah 2002: 1125). The
direct means that have received the majority of attention in the literature
include the use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) to
reduce aggressive behaviour (Farah 2002; Douglas 2008), nasal spray to

Whether an intervention is categorized as working directly or indirectly on a person's
behaviour is often said to depend on whether the intervention circumvents the subject's
internal processes; see, e.g., (Bublitz and Merkel 2012) and (Raus et al. 2014). For the
remainder of this paper, I will assume that there is a morally relevant difference between
these two types of interventions, but it should be noted that this view is not
uncontroversial; see, e.g., Greely (2008: 1133f).
1
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elevate the subject’s level of the hormone and neurotransmitter oxytocin,
which shows signs of being able to promote in-group cooperation and
altruistic behaviour (Persson and Savulescu 2012), and the beta-blocker
Propanolol to reduce implicit racial bias (Terbeck 2016; Terbeck et al.
2012). Other non-pharmaceutical techniques that show promise in aiding
anti-social behavioural modulation are deep brain stimulation (Lu, Wang,
and Kosten 2009), transcranial magnetic stimulation (Young et al. 2010)
and neuro-feedback (Sitaram, Caria, and Birbaumer 2009). In addition to
raising interesting questions regarding whether these means could or
should help to solve some of the pressing problems facing humanity
(Persson and Savulescu 2012, 2008; Douglas 2008)2, these Direct Brain
Interventions (DBIs) are of special interest to anyone with a narrow
concern regarding criminal offender rehabilitation and reform—that is,
reducing the likelihood of an offender recidivating3. This interest is not
surprising given that rates of recidivism have been reported to be as high
as 50 percent in the UK (Ministry of Justice 2012) and as high as 70
percent in some parts of the US (Durose, Cooper, and Snyder 2014). If
rehabilitation and reform are among the legitimate aims of state
punishment, then new ways to accomplish this seem to be in high demand4.
The debate regarding the moral permissibility or desirability of these
interventions revolves around several distinct and important neuroethical
questions. Some argue that even if DBIs are deemed safe and effective,
they should only be administered after obtaining valid consent (BomannLarsen 2013; Craig 2016; Bublitz and Merkel 2012), whereas others argue
But see, e.g., Wiseman (2016).
It might, of course, be possible to reduce rates of recidivism in ways other than
rehabilitation. For instance, we might instead incapacitate offenders by incarcerating
them indefinitely. This holds true for some DBIs as well, such as ice pick lobotomies,
which would likely leave the offender unable to commit further crimes. Such proposals
would, however, likely (and rightly so) be met with more serious ethical objections than a
proposal focusing on rehabilitation.
4 Throughout this paper, I will assume that rehabilitation and reform represent at least
one of the legitimate aims of state punishment, but see, e.g., Hirsch, Ashworth, and
Roberts (2009) for a review of some possible objections.
2
3
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that it might sometimes be permissible to mandate DBIs as part of a
criminal sentence (Douglas 2014; Ryberg and Petersen 2013; Petersen and
Kragh 2017; Pugh and Douglas 2016). In addition, some have focused on
the target of DBIs that might be permissibly offered or mandated. Some
have argued that DBIs should only be used to better or remediate an
agent's motivation to do what he himself believes to be good (Douglas
2008; Schaefer 2015), whereas others argue that it might be permissible to
directly modulate or otherwise directly affect an agent's insight into
goodness or badness (DeGrazia 2014). Although both types of DBIs might
lead to behavioural improvement and might aid in offender rehabilitation,
I will take a special interest in the latter types of DBIs and refer to them as
value-modulating DBIs. I limit my scope to these interventions because, as
will be clear in what follows, the argument directed against valuemodulating DBIs whose evaluation is the aim of this paper seems to be
directed at these types of interventions. This makes sense after all, since it
is unclear how an improvement of the offender's motivation to do what he
himself believes to be good would have a negative effect on the authenticity
of an offenders reasoning process. It should be noted, that I do not intend
to argue that safe and effective techniques to directly modulate an
individual's values yet exist. However, this might be because research into
these possibilities is still in its infancy. We would do well to consider
sooner rather than later how we ought to respond to the moral challenges
that might arise if such techniques are discovered. As Greely (2008) notes,
there is a real danger that if we do not, we might be caught off guard and
realize too late “that neuroscience and the criminal justice system have
combined to produce the next great prefrontal lobotomy […]” (Greely
2008).
Objections to the use of value-modulating DBIs are diverse and have
been substantiated with reference to the adverse effects of these types of
DBIs might, if not received on a voluntary basis, have on the offender's
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freedom (Harris 2011; Simkulet 2016) and autonomy (Bublitz and Merkel
2009). Concerns have also been raised in regards to the ascription of
moral and legal responsibility to the post-intervened individual (Vincent
2012), as well as the adverse effect their use could have on the relationship
between the offender and the state (Shaw 2012; for a critique see Holmen
2017). However, this paper takes as its points of interest another objection
to employing these value-modulating DBIs. The objection that will be
critically discussed is the view that there is something intrinsically valuable
in individuals using their own ability to reason about moral issues. This
view presents a challenge to a proposal for state-mandated valuemodulating DBIs as part of a rehabilitative scheme as the offenders might
then lose something of great moral value if we were to instil conceptions of
good and bad directly in them (i.e., circumventing their own reasoning
process). This paper proceeds as follows. In section 2, I present an
argument regarding the inherent value of authentic contemplation and
deliberation on moral issues recently presented by G. Owen Schaefer
(2015). I argue that Schaefer does not do enough to show that the use of
value-modulating DBIs differs in any morally relevant respect from the
unproblematic (to most) inculcation of values already occurring in other
social institutions. Second, I argue that the scope of Schaefer's argument
might be considerably limited given that the social-intuitionist model of
moral judgement is empirically sound. Third, I argue that insofar as
authenticity involves not only producing one's own ideas about how one
should live but also expressing these ideas by, for example, acting on them,
a value-modulating DBI that would keep the offender from future
incarceration (which arguably limits an agent’s ability to act on his own
ideas) might leave him more authentic post-intervention. Lastly, I argue
that even if this is not true (i.e., even if the offender is left less authentic
post-intervention), this might not suffice to establish the moral
impermissibility of these DBIs since other values, such as the well-being of
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individuals, should also be considered. Section 3 summarizes the findings
and concludes.

2. The inherent value in moral reasoning
In a recent article, Schaefer (2015) proposes several arguments in support
of the view that the state should not mandate the use of value-modulating
DBIs. Specifically, in Schaefer view, the state should never employ
interventions (or direct moral enhancements, as he dubs these
interventions) that “aim at bringing about particular ideas, motives or
behaviours” (ibid.: 261). Most of Schaefer's arguments in support of this
view pertain to the adverse effects of the widespread societal use of these
DBIs, e.g. that such use would thwart the dissent necessary for moral
progress since all individuals would be morally homogenous. They
therefore seem to pose no immediate challenge to a proposal for a
rehabilitative scheme in which only a minority of a population (i.e.,
criminal offenders) would be affected. Schaefer does, however, present a
concern that does not necessitate the full-blown societal use of DBIs that
modulate values to be morally problematic and that therefore must be
addressed by a proponent of state-mandated offender rehabilitation by
means of DBI. This concern stems from Schaefer's conviction of the
inherent value in moral reasoning i.e., the practical reasoning by
collectives or individuals or, as it will be framed here, the act of
contemplating and deliberating “about what, morally, one ought to do”
(Richardson 2014). The idea that moral reasoning should be held in the
highest esteem has, as Schaefer notes, a long history in moral philosophy
dating (at least) back to Socrates, who in Apology called the daily
reflection on virtue “the greatest good to man” (Plato 2006: 133). Although
Schaefer explicitly refuses to adopt this somewhat extreme view, he
maintains that the core idea, that contemplation and deliberation on or
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about moral issues should be protected and promoted for its own sake, is
sound. In his words,
It is quite plausible to think that there is value in the process itself of
deliberating over a moral proposition, both within one’s own mind and in
discussion with others […] [T]here is something intrinsically good about
such reasoning, something worth promoting and protecting. (Schaefer 2015:
268)

From this assumed intrinsic value of moral reasoning, Schaefer concludes
that state-mandated interventions5 are “problematic to the extent that
one’s ideas can no longer be said to be the product of one’s own reasoning”
(ibid.: 269). In the following sentence, he contends that this is exactly what
employing value-modulating DBIs would do since such interventions make
a person's “own reasoning process more or less obsolete; even if one goes
through the motions of reasoning, the enhancers have ‘rigged the game,’ so
to speak, to ensure the desired outcome” (ibid.: 269). Although Schaefer
does not use the term himself, his concern seems to involve the possible
disregard of the authenticity of the reasoning process and, by extension,
the moral ideas that are a product of this process. The term authenticity
can be used in different ways. However, as it will initially be understood
here (more will be said about the notion below), something (or someone)
is authentic if and only if it is what it claims to be in origin6. Reframing
Schaefer’s argument in terms of this minimal conception of authenticity is
useful, as it sheds light on why, in Schaefer's view, it is morally
Schaefer in fact argues that it is problematic even if an individual herself asks for such
an intervention. That is, an individual would lose something immensely valuable if he
were to choose to undergo a value-modulating DBI that would either circumvent his own
reasoning or direct his own reasoning towards a specific conclusion. I shall not engage
here in a comprehensive discussion of this view as I tend to think that a successful
refutation of Schaefer's argument against mandatory DBIs will suffice to show that
requesting such interventions should not be objected to with reference to the need to
protect the authenticity of the agents moral reasoning.
6 See also Varga and Guignon (2014) for a similar definition.
5
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problematic if one's moral reasoning process and the ideas of how one
should live one's life does not remain distinctly one's own. This is so,
because the moral reasoning process would then not be what it claims to
be in origin, namely, the individuals own. An example will perhaps help
elucidate this further. Suppose we were to inculcate a particular moral idea
directly in an offender (e.g., that it is wrong to commit violent crimes) or
“rig” the offender's reasoning process to cause the offender to reach this
conclusion. This would be unacceptable in Schaefer's view as this idea
cannot be said to be a product of the offender’s authentic reasoning
process but rather is a product of an external source's reasoning process or
the product of a reasoning process that has been directed towards the idea
the external source finds best. Hence, the offender would have lost
something of intrinsic moral value, namely, his own contemplation on or
deliberation about this moral issue and its product. Considering the
prominent place that reasoning has held (and, indeed, still holds) in moral
philosophy for several millennia as well as the fact that authenticity is, as
Neil Levy (2007: 73) notes, “one of the definitive values of modernity”,
Schaefer's argument has some intuitive appeal. However, as will be argued
below, there is reason to doubt that Schaefer’s argument succeeds in ruling
out the use of value-modulating DBIs as part of a rehabilitative scheme in
toto.
The first challenge one might raise to Schaefer's argument is
empirical in nature, as it is arguably unclear to what extent our moral ideas
or judgements can be said to be a product of reasoning. For instance, in his
widely cited article on the social intuitionist model of moral judgement,
the moral psychologist Jonathan Haidt (2001) argues that there is some
support for the hypothesis that “moral reasoning does not cause moral
judgment; rather, moral reasoning is usually a post hoc construction,
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generated after a judgment has been reached” (p. 814)7. What Haidt is
suggesting is that most of our moral judgements are the result of quick
automatic evaluations, i.e. intuitions, which we then (sometimes)
subsequently underpin with reference to abstract principles. As he has so
eloquently put it elsewhere “Intuitions comes first, strategic reasoning
second” (Haidt 2013: 1). More work is required to establish the validity of
this claim, but if this provocative hypothesis is correct, then it seems that
Schaefer's concern might be unwarranted in most cases as this would show
that most of our moral ideas are not the product of moral reasoning.
Therefore, one would likely not reduce the amount reasoning produced by
an agent if one were to directly modulate his values. However, even in the
social intuitionist model of moral judgement in which the role of reasoning
is predominantly to provide post hoc justifications for intuitions, it is
recognized that agents, on rare occasions, do reach moral judgements by
reason alone. Therefore, even if the social intuitionist model is empirically
sound, Schaefer could argue that his concern (i.e., that value-modulating
DBIs would disregard the inherent value in engaging in an authentic
reasoning process) still applies, even though the number of cases to which
it pertains is considerably smaller than he anticipated.
Second, one might question whether the mandatory inculcation of
certain values by means of DBIs is distinguishable from the inculcation of
values that already occurs in some social institutions which I suspect that
most people find morally unproblematic or even desirable. Most
educational institutions, for instance, have the inculcation of certain values
as one of their main objectives. This is perhaps most obvious in public
schools where children, sometimes without understanding the reasons, are
instructed to be e.g. civil and kind (DeGrazia 2014). More work is required
if one wishes to substantiate the assertion that these two instances of value
inculcation are different in any morally relevant respect. Alternatively,
7

See also Haidt (2013).
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Schaefer could of course “bite the bullet” and assert that inculcation of
values in public school (and other social institutions) is morally wrong for
the same reasons that he argues that inculcation of values in individuals by
means of DBIs is wrong i.e. it circumvents or rig intrinsically valuable
authentic reasoning processes8. To be sure, this would be a consistent
argument. However, it would seem to be faced with (at least some of) the
challenges presented below, because it ultimately relies on the same
premise. i.e. that one’s reasoning process and the ideas of how one should
live one's life ought to remain distinctly one’s own, being plausible.
Another problem with this argument, is that it seems to go against what I
take to be a common conception of the important role that our social
institutions should play in the moral education of our children. That is, are
we truly prepared to argue that even if the values or virtues that are
inculcated by teachers and others are acceptable from all reasonable views
of morality9 (which I suspect e.g. civility, kindness and not unnecessarily
harming sentient beings, would be), it would still be wrong to instil them?
I for one find this to be a highly implausible view.
As a third challenge, one might note that, rather surprisingly, a
possible implication of protecting and promoting authentic reasoning
processes and ideas would seem to be that some offenders could ultimately
come to be less authentic, all things considered. This might be so because
one might argue that the value of authentic moral reasoning comes not just
from arriving at one's own ideas about how one should live, but also from
acting out these ideas. This at least seems to be the view pressed by
advocates for the moral significance of authenticity. For instance, Bernard
Williams, has once described authenticity as “the idea that some things are
in some sense really you, or express what you are, and others aren't”
(Williams as qouted in Guignon 2004: viii). Insofar as the term
I thank two anonymous reviewers for pressing me on this point.
The idea that the values or virtues that are inculcated in our public schools should be
acceptable from all reasonable views of morality has been suggested by DeGrazia (2014).
8
9
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“expressing” can be said to include acts, then it seems that part of what
matters in being authentic, is to act in accordance with one's own values.
So how do I propose that protecting or promoting authentic moral
reasoning might lead to individuals being less authentic? Suppose that
John received a long-term prison sentence because he after employing is
moral reasoning had concluded, that he should attack Bob. The thing to
notice is that during his incarcerated for his wrongdoing, John is unable to
act on some of the ideas that express who he is, such as, for instance,
attending political rallies, playing sports or be present in the lives of his
children. In this case, it seems plausible to argue that the John's own
moral reasoning process (which let to him being incarcerated) might, in
fact, have rendered him less authentic, all things considered. If so, then it
is possible that administering a value-modulating DBI that would instil
directly in him (or “rig” his reasoning process to have him conclude) that
he should not commit violent crimes might leave him more authentic than
he would otherwise be if he recidivated after being released. Schaefer could
perhaps attempt to sidestep this challenge by stressing that he is
concerned solely with the value of authentic moral reasoning and not with
the broader notion of the moral value of persons being authentic. That is,
he could argue that even if a person's own moral reasoning does not
contribute to the person being authentic (or, as suggested above, could be
detrimental to it), it still has value in its own right. However, in my view,
this would drain Schaefer's argument for much of its intuitive appeal as
well as explanatory power, which both arguably stems from the role that
authentic moral reasoning plays in individual's ability to live authentic
lives.
Moreover, even if one agrees with Schaefer's assertion that having
one’s own reasoning about matters of morality has value in itself, I believe
very few (if any) would hold no other value(s) as also having this status –
in fact, I doubt that even Schaefer himself will argue as much. Such a
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monist theory of the good would, at least in a consequentialist framework,
seem to imply that all our actions should be evaluated based on how much
they contribute to the total amount of authentic contemplation and
deliberation. Imagine a society in which everyone adopts this view of
morality; little would occur but contemplation and the deliberation of the
matter of morality. However, what is perhaps more puzzling is that one
would seem to be blameworthy for spending time on other activities that
most consider good. For example, it would be morally wrong to devote
one's time to charitable work since this would likely take time away from
one's contemplation and deliberation. Therefore, contemplation and
deliberation are surely not all that matters and I suspect that most would
agree that, other things being equal, individuals’ well-being has intrinsic
value as well (regardless of what one might take to constitute well-being).
If so, we would have to know how to trade-off between these two values in
a situation in which both values could not be adequately pursued. This
seems to be the exact situation we face when attempting to decide whether
an offender should receive a mandatory DBI. This is so because an
intervention whose aim is to reduce the chance of the offender recidivating
(i.e., to rehabilitate her) would, if successful, arguably leave the offender as
well as possible future victims of her crime better off in terms of well-being.
However, to achieve this increase in well-being, we might have to
circumvent the offender’s reasoning process, which would mean a decrease
of this other moral good. But if we refrain from administering these DBIs,
thereby maintaining the offender’s current level of reasoning, we would
likely be causing the offender and his future victims to experience a
substantial decrease in terms of well-being. One way to solve this dilemma
would be to subtract the decrease in one value from the increase in the
other. If the result were, all things considered, positive, the action would
be morally justified10. I will not attempt to provide such an all-things10

It could, of course, be argued that these values are incommensurable and that it follows
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considered account, but it seems unlikely that such an account would
always be in favour of protecting or promoting the authenticity of
offenders' contemplation and deliberation.
In sum, the argument from the inherent value of authentic moral
reasoning as an objection against mandatory value-modulating DBIs
seems to face possible empirical and, certainly, principled problems
insofar as it is thought to exclude the use of these DBIs as part of an
attempt to rehabilitate certain criminal offenders. However, as a final
remark it should be noted that it cannot be inferred from what has been
said in this paper, that we should employ value-modulating DBIs as part of
a rehabilitative scheme. This is so, because one could argue that one of the
concerns mentioned in the introduction, e.g. concerns for the offender's
autonomy or ascription of responsibility to the post-intervened individual,
would suffice to render their use morally impermissible.

3. Conclusion
I have argued that the argument from the inherent value of authentic
contemplation and deliberation recently defended by G. Owen Schaefer
does not succeed in ruling out all value-modulating DBIs as part of
offender rehabilitation. I argued this point by first noting that more work
is needed to show that the state-mandated use of value-modulating DBIs is
different from the (to most people) unproblematic inculcation of values in
public schools in any relevant respect. Second, I noted that if the social
intuitionist model about the nature of moral judgement is empirically
sound, then Schaefer's concern might only be relevant in a considerably
fewer number of cases than he seems to believe. Third, I argued that
insofar as authenticity also involves acting on one's own ideas about how
that no trade-off between them is possible. However, notice that even if this is true, it
does not unequivocally support the conclusion that we should not administer valuemodulating DBIs as part of rehabilitative schemes as both administering and not
administering them would then be supported by good reasons.
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one should live, a value-modulating DBI that would ensure that the
offender does not recidivate might leave the offender in a better position to
act on these ideas. Lastly, I argued that even if this is not the case, it might
not suffice to show that these DBIs should not be used as factors such as
individuals’ level of well-being should also be considered.
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Gud er død – men fungerer
alligevel
– Nietzsche om ’skrækkens logik’ bag Guds død
skrevet af Kristoffer Balslev Willert, AU · udgivet februar 2018

Abstract
This article emanates from the supposition that Nietzsche’s thoughts on
the event he names by the declaration God is dead are more complex, and
perhaps divergent, compared to usual presumptions. Nietzsche refers to
himself as a "Doppelgänger" and this inner partition manifests itself
clearly in his declaration of the death of God: On the one hand he is incited
by optimism since man has become detached from any severe, external
constraints. On the other hand, he talks about the "terrifying logic"
involved in this event and expresses the structural impossibility of God’s
demise: “I am afraid we cannot get rid of God because we still believe in
grammar”.

Indledning
”Ich bin ein Doppelgänger” (Nietzsche 1954: 1073)

Den skelsættende forestilling om Guds død var allerede en fortrolig tanke
for en ganske ung Nietzsche. I en note fra tiden omkring færdiggørelsen af
hans første udgivne værk, Tragediens Fødsel, skriver han: ”Jeg tror på det
gamle tyske udsagn: alle guder må dø” (Nietzsche 1967: NF 5, 115)1. Denne
artikel analyserer Nietzsches tanker om den begivenhed, som han løbende

Alle oversættelser fra Nietzsches Nachgelassene Fragmente [NF] og værker, som ikke er
oversat til dansk, er mine egne. Se Litteraturliste for en forklaring af referencesystemet.
1
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i sit forfatterskab berømt henviser til under navnet Guds død2. Ordene
repræsenterer ikke en empirisk eller logisk gendrivelse af den instans, som
i vesterlandets historie er blevet refereret til under navnet Gud, men en
filosofisk erklæring – ”Hvad har jeg med gendrivelser at gøre!” (Nietzsche
1993: 18), som han skriver. Det ville være metafysik at udsige noget om
hvad der egentlig er i verden. Det er tværtimod kun muligt for Nietzsche at
erklære, at Gud er død, frem for Gud eksisterer ikke. For Gud har
eksisteret som menneskets overordnede, meningsgivende instans.
Den opfattelse, der kun ser denne erklæring som udtryk for, at
ateisten og kulturkritikeren Nietzsche med frimodigt sind hamrede
sømmene i Guds og de gamle værdiers kiste, er forsimplet. At Gud er død,
at verdenshistorien er ved at brække over i to, kan ikke kun agtes med
optimisme og ubekymrethed. Nietzsches tanker om begivenheden er
derimod præget af en fundamental ambiguitet: Godt nok er det et
fremskridt, at de direkte formodninger om en oversanselig verden opløses,
men samtidig er Nietzsche skeptisk over for, om mennesket nogensinde
kommer af med den strukturelle sandhedsposition, som Gud har indtaget:
”Jeg frygter, at vi ikke slipper af med Gud, fordi vi stadig tror på
grammatikken” (Nietzsche 2005: 40). Nietzsche er en dobbeltgænger med
et ”andet ansigt” (afslutningen på epigrafen). Han er splittet mellem
optimismen over menneskets nyerhvervede, frie horisont på den ene side,
og den skræk, der følger med opløsningen af en foresat autoritet og den
gabende afgrund, som breder sig i takt med denne opløsning, på den
anden side.
I Retsfilosofien skriver Hegel, at filosofien er ”sin egen tid fattet som
tanke” (Hegel 2004: 26). Det er min påstand, at Nietzsche ikke
argumenterer for, at Gud er død, men at han slet og ret navngiver en
Spredt ud over forfatterskabet findes sætningen ”Gud er død” 11 gange. Da der ingen
forskningskonsensus findes i forhold til systematik af en ’tidlig’ og ’sen’ Nietzsche, og da
Nietzsche fraveg fra at konstruere en filosofisk systematik, vil jeg gøre brug af hele
forfatterskabet uden tematisk afgørende hensyn til hvornår og i hvilken sammenhæng de
enkelte passager forekommer.
2
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begivenhed, som allerede er indtruffet, og som derefter, med Hegels ord,
fattes "som tanke". Filosofien kommer, som Hegel skriver i samme
passage, altid for sent: ”Først når tusmørket sænker sig, begynder
Minervas ugle sin flugt” (ibid.). En let omskrivning kan indfange
Nietzsches forståelse af Guds død: Først når Gud er død, påkræves
tænkningen for alvor.
Artiklen er delt i tre: I første del opstilles en idéhistorisk ramme for
Nietzsches erklæring. Anden del består af analyser af centrale passager og
temaer forbundet med Nietzsches erklæring – blandt andet: afguder,
skyld, navngivning og nihilisme – for at understøtte Nietzsches egen
’dobbeltgængertese’. Tredje del sammenlæser konklusionerne fra anden
del med psykoanalysens begreber om autoritet og posthum lydighed, med
udgangspunkt i Freud og Lacan.

I. Guds første og anden død
For at forstå den kontekstuelle bevægelse i Nietzsches erklæring om Guds
død, vil jeg her udlægge en idéhistorisk baggrund. Denne baggrund viser,
at erklæringen kan operere på to semantiske niveauer: For det første kan
den forstås i forlængelse af Hegel, der proklamerede, at Gud som en
transcendent og hinsides størrelse allerede dør i og med kristendommens
inkarnationslogik. For det andet kan Guds død forstås i den symbolske
betydning, som Nietzsche hovedsageligt refererer til: disintegrationen af et
bestemt sæt af almene meningsgivere, som har mistet deres performative
udsigelseskraft.
Ideologiens implosion
Lad os først vende os mod Karl Marx’ ideologibegreb, for at forstå
strukturen

bag

Nietzsches

erklæring.

Produktionen

af

ideologi

manifesterer sig ifølge Marx i ”et folks politiske sprog, i dets loves, morals,
religions, metafysiks sprog” (Marx 2000: 110). Dette sprog udgør altså et
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sæt af integrerede og alment accepterede forestillinger. Forbindelsen til
vor undersøgelse er, at Nietzsches erklæring om Guds død står for den
performative udsigelse af disintegrationen af et bestemt og alment
accepteret sprog, nemlig den kristne metafysiks og dennes værdiers sprog.
I Das Kapital skriver Marx endvidere om ideologi: ”De ved det ikke,
men de gør det” (Marx 1970: 88). Ideologi er altså betinget af, at udøverne
af et samfunds almene bevidsthed, ikke kender til eller undres over det
bagvedliggende sæt af meningsgivende koordinater, der bestemmer en
given praksis. Ifølge Marx opretholdes ideologi altså ved et skævt forhold
mellem viden og praksis: i forholdet mellem en uvidende bevidsthed og et
netværk af bestemmende idéer, som bevidstheden er fanget i.
Denne artikels gennemgående ledetråd er, at Nietzsches analyse af
Guds død er en analyse af hvad der sker, når en ideologi – måske den
vestlige kulturhistories ideologi per se – imploderer. Nietzsche undersøger
konsekvenserne, når den uvidende bevidsthed opdager, at den er fanget i
en ideologi og hvilke følger opløsningen af ideologien har.
”Vi vågner som mordere”
Inden vi berører distinktionen mellem Guds første og anden død, skal der
falde et par indledende bemærkninger om Nietzsches udlægning af
begivenheden. For det første er begivenheden ikke et velafgrænset punkt i
historien, men en bevægelse. Derfor skriver han, at begivenheden selv ”er
alt for stor, for fjern, for langt under det flertallet kan fatte, til at
bekendtheden med begivenheden er ’sunket ind’” (Nietzsche 1997: 125).
Begivenheden udfolder sig altså i en dialektik mellem i-sig og for-sig
(mellem uvidenhed og viden), for at bruge Hegels velkendte distinktion.
Selvom begivenheden er indtruffet, er den endnu ikke 'sunket ind' i
bevidstheden. I forlængelse heraf er det afgørende, at Nietzsche intet sted
giver en historisk bestemmelse af, hvornår Gud døde. Tværtimod skriver
han i sine efterladte skrifter:
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Gud er død – hvem har da dræbt ham? Også denne følelse af at have dræbt
det helligste mægtigste må da komme over nogle mennesker – det er endnu
for tidligt! For svagt! Mordet over alle mord! Vi vågner som mordere!
Hvordan trøster en sådan sig? Hvordan renser han sig? (Nietzsche 1967: NF
12, 77)

Mordet på Gud er sket en eller anden gang i fortiden. Det er ikke en
begivenhed, som kan angives præcist, da den er indtruffet uden for vor
bevidsthed.

Et

andet

sted

antyder

Nietzsche

noget

lignende:

”menneskeheden må begynde forfra igen med at væve sit væv, efter at den,
lig Penelope, har trevlet det op om natten” (Nietzsche 2007: 169). Ubevidst
har vi langsomt optrevlet Guds væv. Mennesket befandt sig altså i den
gamle, sovende tilstand, da Gud blev dræbt. Og først når vi vågner som
klarsindede og selvbevidste, forstår vi, hvad der er sket – ser vi resultatet
af vor handling. Vi kan kun henvise til den, som noget der skete engang,
inden vi vågnede.
Hvad Nietzsche peger på her er, at begivenheden Guds død udtrykker
en immanent bevægelse: Vi står ikke under, over eller ved siden af Gud,
når vi tager livet af ham. Tværtimod er det, når vi befinder os i midten af
Gud (og alt det, han står for), at formodningen om ham aflives. I den
forstand

hævder

Nietzsche,

at

vi

aldrig

kan

overskride

den

udsigelsesposition, vi befinder os i. Da vi slog Gud ihjel, trådte vi ikke først
væk fra den udsigelsesposition, som vi gav ham liv igennem, for derpå at
aflive positionen. Derimod sker en sådan aflivning altid igennem en
immanent implosion.
Guds første død
Den immanente bevægelse kommer tydeligt til udtryk, når Nietzsche et
sted skriver: ”Gud har slået Gud ihjel” (Nietzsche 1967: NF 1, 75). Det
bliver klart, at den Gud, som Nietzsche refererer til, er den kristne Gud, da
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han forbinder Guds død med, at ”troen på den kristne Gud ikke længere er
troværdig” (Nietzsche 1967: DFW, §343). Gud dør, når troen på ham
mister sin kraft.
Men opererer Nietzsches ord ikke på et historisk og filosofisk set
uinteressant beskrivelsesniveau? Ikke umiddelbart. For spørgsmålet er,
om ikke den udtalte opløsning af troen snarere ekspliciterer en bevægelse,
der findes i troen selv, i selve tænkningen om det oversanselige. Her tjener
det at læse Nietzsche i forlængelse af Heidegger, når sidstnævnte skriver:
”Man må spørge, om Nietzsche ikke nærmere sætter ord på dét, som i
vesterlandets metafysisk bestemte historie altid allerede uudtalt siges”
(Heidegger 1977: 57)3. Jeg vender tilbage til at udfolde denne tanke, men i
første omgang er pointen, om ikke Nietzsche egentlig insisterer på en
begivenhed, der fandt sted i kristendommen selv. Dette indikeres i en kort
passage fra hans efterladte skrifter: ”Gud har slået Gud ihjel” (Nietzsche
1967: NF 1, 75).
Men allerede inden Nietzsche havde Hegel givet bestemmelsen af en
lignende, todelt bevægelse i kristendommen selv: 1) Gud døde, og 2)
kristendommen overlevede Guds død. Der er, skriver Hegel, noget
”uendeligt smertefuldt [...] på hvilket den nye tids religion er baseret –
følelsen af, at Gud selv er død” (Hegel 1979: 432 – min oversættelse). Dette
er inkarnationslogikken: Ifølge Hegel er det ikke blot Guds søn, der dør på
korset, for derpå at efterlade den oversanselige Gud intakt. Derimod er det
Gud selv som et transcendent, hinsides værende, der forsvinder4. Gud
findes ikke længere som transcendent meningshorisont, men integreres
derimod som en immanent meningshorisont hos os selv. Hegel angiver
dermed, at Guds død (som transcendens) er selve betingelsen for
kristendommens fødsel som universelt fællesskab. Både Faderen, den
Oversættelserne af Heideggers tekst er mine egne.
Man kan argumentere for, som Slavoj Žižek blandt andre har gjort (Žižek 2003 & 2009),
at dette er hvad vi får at vide i Matthæusevangeliet, når Jesus på korset udråber: ”Min
Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” (Matt: 27, 46).
3

4
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transcendente Gud, og Sønnen, den jordisk-endelige repræsentant for
Gud, dør, og sublimeres over i Helligånden, det universelle bånd mellem
kristne.
Ikke desto mindre bør Nietzsches og Hegels udsagn adskilles. Den
død, som Nietzsche peger på, er nemlig det kristne fællesskabs død,
Helligåndens død, om man vil – opløsningen af det fællesmenneskelige
sæt af moralske og kristne værdier. Det er sådan udsagnet om, at ’troen på
den kristne Gud ikke længere er troværdig’, skal forstås. Troen på de
værdier, som opstod efter Guds første død, har mistet sin kraft, sin evne til
at give mening til verden.
Guds anden død
Hvordan døde Gud så for anden gang? Nietzsche skal naturligvis forstås i
forlængelse af samtidens

erkendelseskritiske tænkning,

der

satte

spørgsmålstegn ved de samfunds– og livsformer, der blev genereret
igennem troen på Gud. For eksempel skriver Marx og Engels i Det
Kommunistiske Manifest fra 1848, at ”Alt fast og bestående fordamper, alt
helligt bliver klædt af, og menneskene bliver endelig tvunget til at se
nøgternt på deres egen stilling i tilværelsen, på deres indbyrdes forhold”
(Marx 2000: 19). Guds anden død falder sammen med afklædningen af det
helliges ideologi. Nietzsches tilknytning til den religionskritiske bevægelse
i samtidens Europa er tydelig, når han skriver: ”Der findes ingen Gud. Han
er så godt modbevist som noget andet. Man må flygte ind i det
’ubegribelige’ for at forsvare den tese. Derfor er det fra nu af løgn eller
svaghed at tro på Gud” (Nietzsche 1967: NF 25, 270).
Men afklædningen af det helliges ideologi er ikke kun forbundet med
optimisme for Nietzsche. En afklædt Gud har, som han skriver, ”ikke noget
at skamme sig over. Han er mere mægtig som nøgen” (Nietzsche 1967: NF
5, 30), og et andet sted: ”Den store begivenhed – ’Gud er død’ –, kedelig
følelse” (Nietzsche 1967: NF 2, 131). Problemet for Nietzsche er, at
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begivenheden bliver tildækket eller erstattet inden den overhovedet er
blevet forstået. For at blive hos Marx og Engels, så er det klart, at de ikke
blot er på sporet af afklædningen af det hellige, men at de også udkaster
idéen om en erstatning: Historiens nødvendighed skaber en ny
virkelighed, hvori proletariatet påtager sig rollen som det revolutionære
subjekt i klassekampen5.
I modsætning hertil vil Nietzsche ikke angive en ny og bestemmende
horisont i kølvandet på fordampningen af alt fast og bestående, men
derimod indramme betydningen af denne fordampning:
Vor tid giver indtryk af en interimstilstand: de gamle verdenssyn, de gamle
kulturer er der delvis stadig, de nye er endnu ikke sikre og vanemæssige og
derfor uden sluttethed og konsekvens. Det ser ud, som om alting vil blive
kaotisk, det gamle gå tabt, det nye ikke fungere og skrante stadig mere [...].
Vi vakler, men man må ikke derfor blive ængstelig og måske prisgive det
nytilkæmpede. Desuden kan vi ikke vende tilbage til det gamle, vi har brændt
skibene: der er kun tilbage at være tapper. (Nietzsche 2007: 167)

Gud forbliver død, vi har ’brændt skibene’. Kaos hersker og ’vi vakler’. Men
citatet indikerer en lysning: ’man må ikke derfor blive ængstelig’. Der er
ingen vej tilbage, men hvis man er ’tapper’, kan opbruddet ses som en
mulighedsfyldt tilstand og være anledning til, som Nietzsche skriver
andetsteds, en ”ny slags lys, lykke, lettelse, glæde, opmuntring og
morgenrøde […]. Endelig fremtræder horisonten fri igen, selv om den ikke
er lys, endelig kan vort skib igen drage ud, drage ud mod al mulig fare”
(Nietzsche 1967: DFW, §343). Det er denne tvetydighed, som nu skal
undersøges nærmere.

Kommunismen er ikke et isoleret forsøg på at indføre en ny meningsgiver, men er blot
én variant af det, som Nietzsche kalder for afguder, som jeg vender tilbage til.
5
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II. Skrækkens logik og nihilisme
Gud lever videre
Et spørgsmål, der er værd at stille, er, om Gud overhovedet er død?
Nietzsche skriver nemlig: ”Overalt hvor der agtes, beundres, glædes,
frygtes, håbes, mistænkes, stikker stadig den Gud frem, som vi havde sagt
var død – han lusker omkring overalt og ønsker ikke at blive anerkendt og
blive kaldt ved navn. [...] han lever videre under den mærkelige og nye
betingelse, at man ikke længere tror på ham” (Nietzsche 1967: NF 14, 14).
Nietzsche beskriver ligeledes et andet sted, hvordan Gud lever videre i en
"uhyre skræmmende skygge": ”Gud er død, men sådan som menneskene
nu engang er, vil der måske stadig i årtusinder være huler, hvori man viser
hans skygge – og vi – vi er stadig også nødt til at besejre hans skygge”
(Nietzsche 1997: 114).
De to citater må forstås hver for sig. I det første tilfælde lever Gud
videre som ren negation. Den nye betingelse – at man ikke længere tror på
ham og de gamle værdier – er ikke kommet hinsides Gud, men
opretholder sig selv som opposition. Den negerende oplysningsbevidsthed
(som beundres, glædes, osv.) er ikke kommet ud over dét, som den
kritiserer, men er fastlåst i sin kritik, i sin rene negation af det
oversanselige. Nietzsches kritik af denne bevidsthed består i, at den får sin
nydelse (de ovennævnte affekter) ved at være ulydig over for traditionens
overleverede fortællinger. Enhver handling bliver i den forstand et
konfrontativt opgør med loven. Og dette er altså ikke en frigørelse, men en
fastlåsning i forhold til det andet. Derfor fortsætter Gud med at vende
tilbage, blot i negativ form.
Det andet citat kan forstås på to måder: for det første lever Gud
videre, men i nye skikkelser. Det, han kalder for Guds skygge er en form
for erstatningsnydelse ved en række afguder, som holder fast i de gamle
værdier, blot med nye fortegn. For det andet kan hulerne siges at udgøre
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en slags dødekult. I dette tilfælde bør citatet læses sammen med
afslutningen af §125 fra Den muntre videnskab om det skøre menneske,
som erklærer: ”’Hvad er nu disse kirker andet en Guds gravhvælvinger og
gravmæler’?” (Nietzsche 1997: 126). Her findes den rest af religiøse
mennesker, som desperat forsøger at holde fast i en allerede afdød Gud.
Lad os fokusere på afguderne, om hvilke Nietzsche skriver: ”At
omstøde afguder (mit ord for idealer) – det hører snarere til mit
håndværk” (Nietzsche 1954: 1065). Det tomrum, som den kristne Guds
død og dermed de oversanselige idealer og værdier, har efterladt, blev
ifølge Nietzsche straks dækket til igen, blot under et andet navn
(socialismen er ét forsøg herpå 6 ). Selvom Gud er forsvundet fra sin
autoritative, oversanselige position, så er selve den autoritative plads
blevet bevaret, omend som tom. Men den tomme plads kræver, som
Heidegger skriver, at ”blive erstattet af noget andet. Nye idealer træder
frem” (ibid.: 69).
Et sted skriver Nietzsche, at mennesket er ”nødt til fra tid til anden at
tro, at det ved, hvorfor det eksisterer” (Nietzsche 1997: 39). Men
eksistensbetingelserne (afguderne) efter Guds død er hule og ikke mindst i
forlængelse af de gamle værdier. De er, som det skøre menneske siger,
Guds forrådnelse: ”Lugter vi endnu intet af den guddommelige
forrådnelse? Også guder går i forrådnelse!” (Nietzsche 1997: 126).
Afguderne, det nye ideologiske maskineri, udgøres ifølge Nietzsche af alt
lige fra videnskab, kunst, politik og økonomi. Et sted skriver han om
afguderne og sit embede som kulturkritiker: ”Der findes flere afguder end
realiteter i verden: dette er mine ’onde øjne’ på denne verden” (Nietzsche
1999b: 21).

Som Heidegger har beskrevet det, så opstår dette ”sociale instinkt” fordi det
”overjordiske mål mod evig lyksalighed transformeres over i jordisk lykke for det størst
mulige antal. Den forsigtige vedligeholdelse af religionskulten er sat i hvile igennem
entusiasmen for at skabe en kultur eller at udbrede civilisationen” (Heidegger 1977: 64)
6
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Frem for at dvæle ved og forstå det negative moment i opløsningen af
de gamle værdier, begynder mennesket straks at opstille nye eviggyldige og
nødvendige fortællinger. I stedet for at bryde bygningen ned, har
mennesket bosat sig i de gamle bygninger, blot med de nye værdier: ”En
omvæltning af meningerne følges ikke straks af en omvæltning af
institutionerne, tværtimod bor de nye meninger i lang tid i deres
forgængeres gamle hus, der nu er blevet øde og uhyggeligt, og holder det
selv i god stand, ud af boligmangel” (Nietzsche 2007: 241). Lyset uden for
det gamle hus, hvor holdepunkterne er opløst, er for stærkt. De nye
orienteringspunkter, afguderne, er tryghedspuder, som for en stund får
mennesket til ’at tro, at det ved hvorfor det eksisterer’.
”Vi fornægter Gud som Gud”
Gud var en formodning, der, i kraft af at være produkt af noget virkeligt, i
den grad fik materiel og historisk væren. Nietzsche benægter aldrig, at Gud
har eksisteret. Ellers ville vi jo ikke kunne slå ham ihjel. Det er her for
omfattende at redegøre for Nietzsches sprogfilosofiske erkendelsesteori,
men kort sagt hævder han, at verden kun består af de perspektiver, som vi
bringer ind i den. Altså findes der ingen absolut eller neutral erkendelse.
Religionen, eller formodningen om Gud, er ét perspektiv eller én
fortolkning. Men dette perspektiv har mistet sin kraft i takt med, at ’troen
på den kristne Gud ikke længere er troværdig’, og i takt med andre
perspektivers fremkomst. Det er derfor, at Nietzsche ikke erklærer: Gud
eksisterer ikke, men at Gud er død. Det første er en metafysisk sætning, en
med Deleuzes’ ord ”spekulativ proposition” (Deleuze 1983: 152), der
forsøger at udsige noget om, hvordan virkeligheden er uden for vort
perspektiv. Derimod er det kun muligt ifølge Nietzsche at erklære Gud som
overordnet meningsgivende værdiinstans for aflivet. Nietzsche skriver
selv: ”Det, som skiller os ud, er ikke, at vi ikke genfinder nogen Gud,
hverken i historien, eller i naturen, eller bag naturen – men at vi ikke
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opfatter det, som hidtil er blevet æret som Gud, som ’guddommeligt’, [...]
vi fornægter Gud som Gud” (Nietzsche 2005: 68). At fornægte 'Gud som
Gud’ er at fornægte, at netop denne Gud, omgrænset af de bestemte
moralske værdier, stadig er et meningsfuldt perspektiv. For Nietzsche
findes Gud for så vidt formodningen om Gud kan syntetiseres med tid,
tilblivelse, historie og mennesket. På én og samme tid siges dermed: Gud
levede og han er død og han vil igen kunne fødes.
Internaliseringen af Gud og det ’hæslige menneske’
Men hvem slog Gud ihjel? Et sted definerer Nietzsche Guds død som
erfaringen af, at der ikke længere findes ”en guddommelig retfærdighed,
ikke engang en immanent moral udtrykt i vores erfaring selv” (Nietzsche
1967: NF 34, 5). Som sagt er det kun den moralske, kristne Gud, som
Nietzsche erklærer død. Men hvad er det da for en Gud? Det er den
"overpåtrængende" Gud, som det hæslige menneske har slået ihjel:
Men han – måtte dø: han så med øjne, der så alt – han så menneskets
dybder og grunde, al dets skjulte skammelighed og hæslighed [...] han krøb
ind i mine smudsigste kroge. Denne den nysgerrigste, overpåtrængende,
overmed-lidende måtte dø. Han så stedse mig: over et sådant vidne ville jeg
have hævn – eller ikke leve selv. Den gud, der så alt, endog mennesket:
denne gud måtte dø! Mennesket tåler ikke, at der lever et sådant vidne
(Nietzsche 1999a: 234)

Den moralske Gud er det allestedsnærværende blik, vidnet som er med os
overalt, selv i de ’smudsigste kroge’. Dette blik er blevet internaliseret som
menneskets samvittighed. Men denne samvittighed ’tåler' mennesket ikke
længere. Det vil løsrives fra dette blik, fra denne eksterne betingelse, som
samtidig er en intern betingelse, manifesteret i vor egen samvittighed.
Først når vi er kommet af med det i os, som er mere end os selv, kan vi
komme hinsides Gud.
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Et sted angiver Nietzsche en metafor for Guds død: ”Hvordan var vi i
stand til at drikke havet op?” (Nietzsche 1997: 125). Havet står for et
meningshele. Men nu er dette hele forsvundet fra vores blik, blevet
drukket op. Med en anden metafor kan man sige, at den gamle
meningshorisont er blevet internaliseret, opslugt, og har dermed mistet sin
eksterne bestemmelse. Men det betyder samtidig, at den findes i os selv
nu, som noget der fylder og forstyrrer os indvendigt, og som vi ikke kan
komme af med. Efter Guds død er mennesket blevet forstoppet eller
fastlåst, og hvad det har brug for er et laksativ, så det kan absolvere eller
udlade den meningshorisont, som det selv har approprieret i og med den
rene og absolutte subjektivitets fremkomst.
Først når vi afsubstantialiserer, udtømmer os selv for det blik, som vi
har internaliseret, kan mennesket leve. Efter det hæslige menneske
kommer netop det højere menneske, som opstår ”efter at han [Gud] blev
begravet” (ibid.: 252). Efter at blikket eller det store vidne er væk, står
mennesket alene foran en afgrund, men også først her evner det igen at
skabe: ”Er I forskrækkede: svimler det for jeres hjerte? Gaber en afgrund
for jer? [...] Er I modige, mine brødre? Er I behjertede? Ikke et mod i
vidners nærvær, men et eneboer- og ørnemod, som end ikke en gud mere
ser?” (ibid.).
Det hæslige menneske er en symbolsk figur for den bevidsthed af
skyld, som kommer over mennesket, efter at det har slået Gud ihjel. Han er
foragtet og afskyelig, fordi han er skyld i, at vi føler skyld over Guds død.
Det er blandt andet også det, der kommer til udtryk i paragraffen om det
skøre menneske: ”Hvordan trøster vi os, vi mordere over alle mordere? Det
helligste og mægtigste, som verden ejede, det er forblødt ved vore knive –
hvem tørrer dette blod af os?” (Nietzsche 1997: 126). Med mordet på Gud
forenes menneskene således i et broderskab af skyld.
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Navngivning af begivenheden
Guds død skiller historien, skriver Nietzsche: ”Aldrig var en gerning større
– og hvem, der end fødes efter os, har ved denne gerning hjemme i en
vigtigere historie end al hidtidig historie!” (Nietzsche 1997: 126). Men
selvom Gud er død, selvom gerningen er indtruffet, er Guds død endnu
ikke blevet forstået, begivenheden er ”stadig undervejs og vandrer” (ibid.).
Der går tid fra Guds død, til at symptomerne viser sig. Det skøre menneske
kommer for tidligt: ”Lyn og torden behøver tid […] gerninger behøver tid,
også efter at de er gjort, til at blive set og hørt” (ibid.). En begivenhed har
brug for stilhed og tid for at opdage de kræfter som skænkede den dens
væsen. Den har brug for at blive tænkt.
Nietzsche, eller det skøre menneske, står ved en helt afgørende
interimstilstand:

midt

imellem

begivenheden

og

begivenhedens

efterdønninger. Hvad er symptomerne fra Guds død? Hvad skal vi gøre
med os selv efter Guds død? Hvem tør holde fast i dette negative og
urovækkende moment? Det kræver mod, som Nietzsche skriver: ”Hvem er
i stand til i dag at begribe nok af det som sker; nok til at iklæde sig rollen
som lærer og forkynder af denne uhyggelige skrækkens logik eller være
profet for en dysterhed og solformørkelse hvis mage vi sandsynligvis aldrig
har set på jorden?” (ibid.). At forkynde ’skrækkens logik’ drejer sig om, i
kraft af selve benævnelsen, at udbrede den ’alt for store, for fjerne’
begivenhed. Men hvordan synker den begivenhed ind, som alle alligevel
har set? Ved at give begivenheden et navn:
Hvad er originalitet? At se noget, der endnu ikke har et navn, endnu ikke kan
benævnes, selv om det er synligt for alle. Sådan som menneskene i almindelighed er, er det først navnet, der overhovedet gør en ting synlig for dem. De
originale mennesker har også for det meste været navngivere. (Nietzsche
1997: 151).

Nietzsches navn for den uhyggelige begivenhed, som er ’synlig for alle’,
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men ’endnu ikke sunket ind’, er: Gud er død.
Nietzsches tvedragt
Før vi sejler ud for at skabe nye værdier og holdepunkter, er det ifølge
Nietzsche nødvendigt, at vi først konstruerer det rigtige narrativ, den
rigtige ramme; at vi fatter begivenheden som tanke. Og dette gøres ved at
give den en sproglig klædedragt. Det handler om, som Nietzsche skriver
om Guds død, at begribe det som sker, at stå stille ved begivenheden, frem
for at storme afsted for at handle og forandre. Det handler om at afkode
”denne lange følge af afbrud, ødelæggelse, undergang og omstyrtning”
(Nietzsche 1997: 151). Her må man ikke lade sig blænde af Nietzsches
passion for at sejle af sted efter Guds død, for at fejre overmennesket og
omskabe alle værdier (uden på nogen måde at fravriste disse tanker deres
betydning).7
Men alligevel omfavner Nietzsche begivenhedens nærmeste følger
med

en

ekstrem

optimisme:

”vort

hjerte

strømmer

over

af

taknemmelighed, forbavselse, anelse, forventning – endelig fremtræder
horisonten fri igen, selv om den ikke er lys, endelig kan vort skib igen
drage ud, drage ud mod al mulig fare, igen er det tilladt at have vågemod
hos den som erkender, havet, vort hav ligger åbent, der har vel aldrig
fandtes sådan et ’åbent hav’” (Nietzsche 1967: DFW, §343). Alligevel skal
man bemærke Nietzsches forudgående distancering fra denne optimisme:
”Ganske er vi endnu for meget præget af denne begivenheds nærmeste
følger” (ibid.). Nietzsche tænker ikke selv klart, og anerkender det. De
nærmeste følger – lyset, lykken, lettelsen, glæden ved Guds død – er
Her kan man vende Marx’ 11 Feuerbach-tese (”filosofferne kun har fortolket verden
forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den” (Marx 1973: 403)) om og
applicere den på Nietzsches kopulation med begivenheden Guds død: Begivenheden og
dens konsekvenser må fortolkes ud i alle ender. I stedet for hele tiden at forsøge at
forandre verden igennem en bestandig produktion af nye afguder, uden dermed egentlig
at forandre noget overhovedet, så kunne det være, at hvad den kalder på, er en ordentlig
fortolkning. Måske ville det skabe en forandring.
7
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affekter.

Optimismen

er

blind

for

de

skrækindjagende konsekvenser, som samtidig følger begivenheden: ”vi
som allerede burde have set de skygger som straks vil pakke Europa ind:
Hvad skyldes det, at selv vi imødeser denne formørkelse uden engagement,
frem for alt forventer dens ankomst uden bekymring og frygt for os?”
(ibid.).
Nietzsches tænkning om Guds død konstitueres altså af en tvivl, der
bevæger sig mellem en optimistisk fryd over den frie horisont og en alvor,
der insisterer på, at vi, med Hegels ord, må ”dvæle ved det negative”
(Hegel 2005: 15) og de konsekvenser det har, at skyggerne pakker os ind.
Mistilliden til de gamle værdier er, som Nietzsche skriver, ”gået over i
tvivl” (ibid.). Og Guds død er, som det står i de efterladte skrifter, ”årsagen
til den største fare: hvordan? Det kunne også være årsag til det største
mod!”. (Nietzsche 1967: NF 2, 129). Her er det dobbeltgængeren Nietzsche,
der taler. Modet kan med ét slå over i vanvid, som hos det skøre menneske,
der bliver rådvild over Guds død: ”Falder vi ikke ustandselig? Bagover, til
siden, forover, til alle sider? Er der stadig et oppe og et nede? Strejfer vi
ikke omkring som gennem et uendeligt intet? Ånder det tomme rum ikke
på os? Er det ikke blevet koldere?” (Nietzsche 1997: 125).
Nihilismen – den ’uhyggeligste gæst’
Efter Guds død er der opstået et værdimæssigt vakuum. Mennesket er
blevet afsondret fra den overordnede meningsinstans, der er et stort intet i
horisonten, en gabende afgrund. Denne tilstand, som kaldes nihilisme, er
resultatet af en udtømning af et massivt åndeligt bygningsværk, hvor kun
det tomme skelet er tilbage. Men hvorfra, som Nietzsche spørger,
”kommer denne uhyggeligste af alle gæster?” (Nietzsche 1967: NF 2, 127).
Som vi så Heidegger bemærke, så er Nietzsches erklæring om Guds
død et forsøg på at sætte ord på noget, der uudtalt siges i den
vesterlandske historie: ”Nietzsches ord taler om vesterlandets skæbne de
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sidste to tusinde år” (Heidegger 1977, 60). Nihilismen er ikke kun et
bestemt teoretisk udsyn, reduceret til et bestemt punkt i vestens historie.
Men for ikke at lade Heidegger føre dirigentstokken, kan vi med Nietzsche
udlægge Heideggers læsning af, at nihilismen er ”den vestlige histories
intrinsiske lov” (Heidegger 1977: 67):
Thi hvorfor er nihilismens fremkomst derimod nødvendig? Fordi det er selve
vore hidtidige værdier, der deri drager deres sidste konsekvens; fordi nihilismen er vore store værdiers og idealers logik tænkt igennem til enden – fordi
vi først må opleve nihilismen for at komme bag om hvad der egentlig var
disse ’værdiers’ værdi. (Nietzsche 1967: NF 11, 411)

Et andet sted skriver Nietzsche, at nihilismen betyder, at ”de højeste
værdier devaluerer sig selv [sich entwerten]” (Nietzsche 1967: NF 9, 35).
Men de højeste værdier har altid været tomme. At de mister deres værdi
betyder, at mennesket erfarer eller afslører denne tomhed, ved at tænke
deres logik igennem til enden. Derfor må Nietzsche holde fast i, at
fremkomsten af nihilismen ikke står i modsætning til hævdelsen af det
oversanselige, men er indeholdt i den samme historiske bevægelse (han
kalder da også kristendommen for en nihilistisk religion, eftersom den
dækker ét nihil – det værdimæssige tomrum – til med et andet nihil –
værdier, der ikke eksisterer i sig selv).
Nihilisten er det ”sidste menneske” (Nietzsche 1999a: 16), som
Zarathustra beskriver det, for hvem alt er omsonst: Alle værdier er lige
meget værd, nemlig intet værd. Men også her viser Nietzsches tvedragt sig:
Nihilismen er en fastfrosset tilstand, uønskværdig og kraftløs. Men den er
samtidig nødvendig for at rense horisonten; en ”mellemtilstand”
(Nietzsche 1967: NF 12, 1), et nødvendigt onde for skabelsen af nye og
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sande værdier8. Nietzsche er selv bevidst om denne dobbeltbevægelse:
”Bliver der her egentlig oprettet et ideal eller nedbrudt et? [...] For at en
helligdom kan oprettes, må en helligdom slås i stykker” (Nietzsche 1993:
101). Nej’et til de gamle værdier falder sammen med ja’et til de nye.
Denne bevægelse bliver tydelig, når man ser på Nietzsches skel
mellem aktiv og passiv nihilisme. Forskellen mellem dem kan forstås ud
fra Nietzsches skelnen mellem ”at ville intet” (Nietzsche 1993: 104) og
”ikke at ville” (ibid.: 177). Sidstnævnte, som er den passives, er en vilje til
ikke at ville noget – en træghed, en fastlåsning, en stumhed, en impotens, i
forhold til skabelsen af noget nyt. Det er altså ikke den form for nihilisme,
der ser intethed og meningsløshed overalt. Tværtimod er det, som Alenka
Zupančič har bemærket, en ”viljeslammelse” (Zupančič 2003: 65). Det er
en tilstand der, på baggrund af det værdimæssige tomrum, ikke formår at
bringe ny sammenhæng til tilværelsen. Den passive nihilist ser en masse i
verden, men intet af dette formår at engagere dets vilje eller følelser.
Idealet er, at det bedste vi kan gøre er at undgå det værste, og dermed ikke
ville noget alt for lidenskabeligt, af frygt for konsekvenserne. Dermed
reduceres vor vilje til selvbeherskelse og selvregulering. Den passive
nihilist er således en reaktionær nihilist, der udtrykker en indtørring af
menneskets kreative kraft (ibid.: 65f).
Omvendt er den aktive nihilist den, som vil intet: for at skabe nye
værdier, er det først nødvendigt at afsløre alle løgnene, at udtømme
bygningsværket og se intetheden i øjnene. At være tapper. Først
derigennem kan der skabes noget nyt, som forandrer de givne betingelser.
Det væsentlige, men samtidig paradoksale, er, at nihilismen må
overkomme sig selv. Det, som Nietzsche også kalder for ufuldstændig (et
synonym for passiv) nihilisme, indsætter nye idealer, der klinger af de
gamle: ”Den ufuldstændige nihilisme, dens former: vi befinder os midt i
Jeg vil ikke bruge tid på at diskutere Nietzsches eget bud på de fremtidige værdier, da
han, som Jørgen Hass bemærker, ”Om disse nye værdier har […] meget lidt at sige” (Hass
1982: 205).
8

TIDskrift Vol. XI: 92

den. Forsøgene på at omgås nihilisme, uden at revaluere de hidtidige
værdier, bringer tværtimod det modsatte: de skærper problemet
yderligere” (Nietzsche 1967: NF 10, 42). Den passive nihilist erstatter de
højeste, oversanselige værdier med afguder, og gør sig selv, som Deleuze
har bemærket, til ”Gude-mennesket” (Deleuze 1983: 151). Dens aflivning af
værdierne er ufuldstændig. Så længe man bliver i det passive element, er
det uden grund, at man ændrer værdierne, uden grund, at man slår Gud
ihjel, eftersom det strukturelle sted for sandheden fastholdes.
Omvendt er den fuldstændige eller aktive nihilist den, ”der lader sig
falde, lader sig afblade [sich entblättern]” (Nietzsche 1967: NF 10, 43). Den
aktive nihilist foretager en fuldstændig afsubstantialisering, afklæder alle
værdier (selv sine egne), for at skabe et nihil, en ren åbning, der fjerner det
strukturelle sted for menneskets hidtidige perspektiver. I modsætning til
den passive, som Heidegger skriver, så afskaffer den aktive nihilist selve
positionen hvor disse værdier kan træde ind: ”forkaster selve stedet for
værdierne, med det oversanselige som en sfære, og må derfor sætte og
omvurdere værdierne på anden vis” (Heidegger 1977: 60). Selve
bygningsværket, det tomme skelet, må nedbrydes.

III. Nietzsche avec Lacan
Indtil videre har vi spurgt: Hvad sker der efter Guds død? Hvad betyder
det, at de gamle værdier har devalueret sig selv? Med hjælp fra
psykoanalysen vil jeg nu analysere Nietzsches udsagn med henblik på at
udlede, hvorfor Gud både er død og levende. Den oversanselige grund,
forstået som operativ mekanisme for meningshorisonten, er opløst i og
med Nietzsches erklæring. Men psykoanalytikeren Jacques Lacans
radikale tilføjelse er, med en omvending af et citat fra Dostojevskis
Brødrene Karamazov (1880), at hvis Gud er død, er intet tilladt. Freuds
fortælling om Fadermordet fra Totem og Tabu formår at give en forståelse
af Lacans påstand ud fra psykoanalysens begreb om posthum lydighed:
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lydigheden mod en autoritet, som ikke længere findes.
Den Store Anden
Lacans udgave af Nietzsches erklæring om Guds død er: ”Der er ingen
Anden for den Anden” (Lacan 1975: 102). Lacan beskriver her subjektets
erfaring af, at der ikke findes en overordnet instans, der garanterer dets
udsigter og livsformer; at der ikke er nogen forsikring om, at denne eller
hin ’Anden’ (Gud, et politisk-socialt system, familien osv.) sidder inde med
sandheden. Den Store Anden er subjektets ordnende princip: de sociale
spillerum, regler og normer, som det opererer i. At der ikke er nogen
Anden ’for’ den Anden betyder, at der ikke findes noget grundlag for den
Anden, at den Anden viser sig som skrøbelig og inkonsistent.
Som Lacan havde også Nietzsche blik for, at ideologien, eller den
Store Anden, kan fungere, selvom der ikke rigtig er nogen, der tror på den.
Så længe man bare tror, at der er andre, der tror på den, som i Kejserens
nye klæder: Alle ved, at kejseren er nøgen, at der ikke findes nogen garanti
for hans autoritet. Men den Store Anden ved det ikke, alle nægter at se det,
og hylder kejseren ufortrødent, som om han havde tøj på9. Indtil illusionen
navngives offentligt, kan den Store Anden fortsat fungere. Nietzsche
navngiver det, som alle kan se, men som endnu ikke er kommet den Store
Anden for øre. Og det er en proces, der ikke sker i ét væk: ” […] gerninger
behøver tid, også efter at de er gjort, til at blive set og hørt” (Nietzsche
1997: 126).
Nietzsche kommer meget tæt på at formulere denne idé om
ideologien uden tilhængere: ”Også præsten ved, så godt som enhver ved
det, at der ikke længere gives nogen ’Gud’, ingen ’syndere’, ingen ’frelser’ –
at ’fri vilje’, ’sædelig verdensorden’ er løgne” (Nietzsche 2005: 55).
Religionsinstitutionen fungerer så længe fantasien opretholdes om, at der
Den Store Anden er ikke blot autoriteten eller ideologien, men lige så meget den fælles
bevidsthed, som skal ’oplyses’ før den Store Anden som ekstern instans kan disintegrere.
9
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er nogle (præsterne), som tror. Men så snart de som illusionen opretholdes
igennem (præsterne), erklærer (det er godt nok Nietzsche, der erklærer det
for dem), at selv de har mistet troen, så mister institutionen sin kraft. I
selve den offentlige erklæring af, at dem, som bør tro, ikke tror,
disintegrerer institutionen, fordi den Store Anden erfarer, at der ikke er
nogen, som tror.
Det er i den forstand ikke så bemærkelsesværdigt, at forvirringen
breder sig herhjemme, når præster (for eksempel Thorkild Grosbøll)
udtaler offentligt, at de ikke tror på Gud, på opstandelsen eller på frelsen.
Når de instanser, der skal opretholde troen eller opretholde illusionen om,
at Gud findes, offentligt udtaler det, som alle allerede ved – at Gud ikke
findes – så bryder det sociale netværk sammen. Den Store Anden findes
kun, for så vidt vi handler som om den eksisterer. Men det er umuligt at
handle som om, når det bliver offentlig viden, at selv præsterne ikke
længere tror på Gud.
Posthum lydighed
Gud er død, og verden er befolket af afguder, siger Nietzsche. Spørgsmålet
er, hvorfor vi har behov for nye autoriteter, der fortæller os, hvad vi skal
gøre. I psykoanalysen finder vi en anden fortælling om et mord på
autoriteten: Freuds fortælling om fadermordet. Her er det ikke
menneskets mord på Gud, men Urhordens mord på Urfaderen, som udgør
Freuds antropologiske forklaring på, hvorledes samfundet er opstået. I
begyndelsen levede mennesket, som Freud forklarer, i en Urhorde, som
består af en voldsherskende, skinsyg fader, der beholder alle hunner for sig
selv og fordriver de opvoksende sønner [...]. En dag slog de fordrevne brødre
sig sammen, dræbte og fortærede faderen og gjorde dermed en ende på
fader-horden. (Freud 1983: 111)
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I en lidt mindre vulgær og mere metaforisk fortælleform ses det samme
hos Nietzsche, når han skriver, at mennesket har drukket havet op:
Mennesket har internaliseret den traditionelle meningshorisont, Gud selv.
Vi er kommet af med ham, men samtidig findes han nu i os selv, som et
indre forstyrrende moment, som en kollektiv bevidsthed af skyld.
I Freuds fortælling har brødrene fortæret Urfaderen. Hans væsen er
blevet en del af dem. Derfor skete det, at ”hele gruppen følte anger. Den
døde blev nu stærkere, end den levende havde været – alt sammen sådan
som vi den dag i dag ser det i menneskenes skæbner. Det, han tidligere
havde forhindret ved sin eksistens, forbød de nu selv i den psykiske
situation, vi kender så godt fra psykoanalyserne, nemlig den posthume
lydighed” (ibid.: 112). Faderen er på en måde altid allerede død. Det er
først som død, at han bliver en forhindring, først når han er død, bliver
loven erkendt som lov. Skylden skaber et sæt af sociale regler og
praksisser. Faderen er selvfølgelig den Store Anden: han har ikke givet
nogen direkte befaling, men opretholdes kun i sønnernes fantasi om den
lov, han ville give. Loven er, som det hedder hos Lacan, ”Le nom du pére”
(Lacan 1997: 200, 218-219) – "Fadernavnet". Med faderens død opstår den
posthume lydighed: en række moralske love og praksisser, som først og
fremmest viser sig ved incestforbuddet: Urfaderens nej, hvor han
fornægter sønnerne adgang til hunnerne, optages i det efterfølgende
sociale spillerum.
Nietzsche beskriver et sted menneskets behov for autoritet:
[B]ehovet herfor [for lydighed] er nu medfødt gennemsnitligt hos enhver,
som en slags formel samvittighed, der påbyder: ’du skal gøre noget ubetinget
og ubetinget undlade noget andet’, kort sagt, ’du skal’ [...]. [Mennesket] tager
imod, hvad der end bliver råbt det ind i ørene af hvilken som helst befalende
– forældre, lærere, love, standsfordomme, offentlige meninger. (Nietzsche
2002: 103)
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Den formelle samvittighed er menneskets grundlæggende behov for
lydighed.

Dybest

set
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på

en

internalisering af loven, på en idé om den store Anden. Selv efter Guds død
er der efterladt en tom skal, som netop kræver at blive udfyldt af noget nyt.
Nye idealer træder frem i form af en posthum lydighed: ”Han er mere
mægtig som nøgen” (Nietzsche 1967: NF 5, 30), som Nietzsche skriver. Det
er i den forbindelse, at man skal forstå Lacans omvending af Dostojevskis
sætning: ”Vi analytikere er helt klar over, at hvis Gud ikke findes, så er
intet som helst tilladt længere. Neurotikerne beviser det for os hver eneste
dag” (Lacan 1988: 128). Mennesket har brug for et imperativ, en Stor
Anden, som fortæller, hvad det skal gøre. Derfor bør vi i forlængelse af
Lacans sætning læse Nietzsches sætning om, at mennesket er ”nødt til fra
tid til anden at tro, at det ved, hvorfor det eksisterer” (Nietzsche 1997: 39).
Lacan hævder også et sted, at ”Ateismens sande formular er ikke
’Gud er død’ – men Gud er ubevidst” (Lacan 1998: 59). Denne let
enigmatiske sætning kan forstås således, at Gud ikke længere findes som
en positivt bestemt, udtalt størrelse; han er ikke længere et direkte
referencepunkt. Men mennesket har installeret Gud i det sociale rum som
en uudtalt størrelse. Som en lov eller instans, der kun viser sig i andre,
skæve former, i nye idealer, nye imperativer, nye afguder.
Som ubevidst bliver Gud ved med at vende tilbage. At Gud er
ubevidst vil sige, at Gud kun er nærværende ved sit fravær, at han kun
viser sig som et symptom, netop et symptom på sin egen død. Det tomrum,
som den kristne Guds død og dermed de oversanselige idealer og værdier,
har efterladt, forsøges hele tiden udfyldt. Den moderne ateist tror, at han
ved, at Gud er død. Hvad han ikke ved er, at han ubevidst fortsætter med
at tro på Gud, om så under et andet navn: Gud er død, men fungerer
alligevel. Således kan vi forstå Nietzsches radikale udsagn: ”Jeg frygter, at
vi ikke slipper af med Gud, fordi vi stadig tror på grammatikken”
(Nietzsche 2005: 40).
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