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Forord
Det er med stor fornøjelse, at vi nu atter et år – ligesom med altings evige
genkomst - kan præsentere en original omgang aspirerende filosofi skrevet
af og for studerende.
Ditte Dyrgaard åbner ballet med artiklen ”Min fænomenale teknologiske
krop”:

En

fænomenologisk

undersøgelse

af

kroppens

flydende

udstrækning i dens samspil med nyere teknologier, som fremviser hvordan
vitaliteten og anvendelsen af Merleau-Pontys filosofi udformer sig
indenfor nyere medieforskning. Dernæst undersøger Sofie Birkedahl
Scheel i hendes artikel ”Sprogets politiske dimension - Feministisk
sprogfilosofi og #MeToo” hvordan talehandlingsteorien kan belyse
sprogets sociale kontekst og magtrelationer gennem fortielsen af kvinders
nej og dens forbindelse til udbredelsen og betydningen af #MeToobevægelsen. Herefter kan Nana Eichel Bech med hendes ”Hvad skal en
demokrat med Platon?” præsentere en anmeldelse af Anne-Marie Eggert
Olsens nye bog At forandre verden, som kaster lys over og stiller
spørgsmål til projektet om at læse Platons Staten som et ’tankevækkende
fyrstespejl for demokratiet’. Efterfølgende lægger Veronika Engbart Smith
ud med artiklen ”Hvad er ambitionen for kunstkritikken?”, der tager fat på
Deweys kunstfilosofi for at reflektere over debatten om formålet med
dagbladenes anmeldelser og kritik af kunst, film og kultur. Til slut har vi
Simon Okholms ”Canguilhem og biologiens filosofi”, en oversættelse af
den franske filosof Georges Canguilhems essay le normal et le
pathologique, der med sin biologiske filosofi stiller skarpt på lægens
begreb om patologi, normalitet og sundhed.

Fra redaktionens side vil vi gerne benytte lejligheden til at udtrykke vores
varmeste tak til bidragsydere, deres reveiwere og ikke mindst til nye såvel
som gamle læsere af TIDskrift. Uden jeres støtte ville magasinet ikke være
blevet til det, som det er i dag.
På vegne af redaktionen
Simon Okholm
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Abstract
Omdrejningspunktet i denne artikel er kroppens flydende status set fra en
fænomenologisk

vinkel.

Med

afsæt

i

Maurice

Merleau-Pontys

fænomenologi vil jeg belyse, hvorfor grænsen for kroppens udstrækning
ikke er sat en gang for alle, men konstant rykker sig i mødet med verdens
fænomener. Ved at trække på medieforskeren Bernadette Wegenstein vil jeg
argumentere for, at denne karakterisering af kroppen kan være nyttig til at
undersøge nyere teknologiers indflydelse på kroppen.
Indledning
Ifølge Merleau-Ponty er kroppen mere end den afgrænsede genstand, der
træder frem i spejlet. Altså stopper kroppen ikke der, hvor huden indrammer
det indre miljø mod verdens spektakel. I stedet overskrider kroppen hudens
lag i interaktionen med fænomenerne, hvorved grænserne mellem det indre
og ydre udtværes. Jeg anser Merleau-Pontys opfattelse af kroppens flydende
karakter for at være relevant til at undersøge menneskets håndtering af
forskellige teknologier. Inspireret af medieforskeren Bernadette Wegenstein
vil jeg hævde, at elektroniske proteser, kunstige implanter og smartphones
kan ses som forlængelser af kroppens motoriske felt. For at underbygge denne
pointe vil jeg først gøre rede for Merleau-Pontys kropsbegreb, som han
præsenterer i ”Kroppens fænomenologi.” Herefter vil jeg udlægge nogle af
hans eksempler på kroppens håndtering af diverse genstande for
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efterfølgende at overføre dem til nyere teknologier. Til sidst vil jeg på
baggrund af den foregående analyse konkludere, at det moderne mennesket
kan ses som en cyborg mellem maskine og organisme. Jeg vil i den forbindelse
inddrage passager fra Donna Haraway’s ”A Cyborg Manifesto.”
Merleau-Pontys kropsbegreb
Det interessante ved Merleau-Pontys fænomenologiske tilgang til kroppen er,
at han anser kroppen for at være en levende aktør. Dermed retter han fokus
mod kroppens gøren og formåen. Han opfordrer os til at vige bort fra Descartes
dualisme, der anskuer kroppen som et udstrakt legeme, og i stedet forstå
kroppen som en del af bevidsthedens intentionelle struktur (Thøgersen 2004,
52). Jeg vil på de følgende sider argumentere for, hvorfor en sådan tilgang til
kroppen er anvendelig til at undersøge forskellige kropslige praksisser, der
involverer avancerede teknologier, men inden vi når dertil, vil jeg først
fremhæve nogle af de overordnede træk, som Merleau-Ponty tilskriver
kroppen.
Kroppen som genstand og egenkroppen
I Kroppens fænomenologi argumenterer Merleau-Ponty for, hvorfor
fænomenologien bidrager med en anden indgangsvinkel til kroppen end den,
som eksempelvis biologen eller kirurgen indtager (Rendtorff 2003, 87). Fælles
for biologen og kirurgen er, at de undersøger kroppen fra et
tredjepersonsperspektiv for at sikre, at deres vurderinger har en vis
objektivitet.

Dertil

indvender

Merleau-Ponty,

at

der

findes

nogle

grundlæggende kropslige erfaringer, som unddrager sig videnskabens
”objektive” bestemmelser af kroppen (Merleau-Ponty 2009, 8). Det skyldes, at
videnskabsmændene glemmer at tage højde for den perceptuelle oplevelse,
der ligger til grund for deres undersøgelser (Ibid., 6-7). Med andre ord
forudsætter biologens udforskning af menneskekroppen, at hun bruger sin
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egen krop til at håndtere mikroskopet, selvom denne kropserfaring ikke
forstørres gennem mikroskopets linse.
Den del af kroppen, som undslipper biologens mikroskop, betegner
Merleau-Ponty som egenkroppen [corps propre]. Egenkroppen er først og
fremmest den levende krop, vi bruger til at percipere fænomenerne med (Ibid.,
34). Derfor betegner Merleau-Ponty ligeledes egenkroppen som den
fænomenale krop, der står i kontrast til videnskabens objektive krop (Ibid.,
51). Egenkroppen skal herved ikke forveksles med kroppen i spejlet, da
spejlbilledet kun præsenterer kroppens ydre træk og ikke formår at udstille
det blik, der beskuer spejlbilledet (Merleau-Ponty 2009, 33). Pointen er, at
blikket ikke kan manifestere sig som en materiel genstand, eftersom det udgør
et erkendelsesmiddel (Ibid., 6). Merleau-Ponty beskriver egenkroppen på
følgende vis:
At sige, at den altid er hos mig, altid er der for mig, er det samme som at sige,
at den egentlig aldrig er overfor mig, at jeg ikke kan udfolde den for mit blik,
at den altid befinder sig i randen af alle mine perceptioner, at den er med
mig (Ibid., 32).

Uddraget viser, at netop fordi egenkroppen altid er tilstede hos subjektet som
den sansende instans ved enhver perception, er det umuligt at anbringe
egenkroppen foran sig som en genstand. Dens modstand mod enhver
objektliggørelse medfører, at der hviler noget fraværende over den (Ibid., 21).
Jeg ser egenkroppen som noget, der har en ret paradoksal struktur, idet
den befinder sig i et spændingsfelt mellem noget nærværende og fraværende,
og mellem det personlige og upersonlige. Først og fremmest sidestiller
Merleau-Ponty egenkroppen med et permanent nærvær. Egenkroppen er altid
tilstede som en transcendental betingelse for, at andre fænomener kan
forekomme mere eller mindre nærværende (Ibid., 32-33). Uden egenkroppen
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ville jeg for eksempel ikke kunne se naboens skikkelse i bygningen overfor
eller tage en tår af kaffen, der står ved siden af min hånd.
Derudover er egenkroppen personlig, eftersom dens tilstedeværelse
medfører, at enhver perception foregår fra et bestemt perspektiv (Ibid., 6).
Eksempelvis vil biologens undersøgelse af cellerne i petriskålen være betinget
af, at hun betragter cellerne oppefra gennem et mikroskop, hvorved hendes
personlige erfaring af cellerne danner grundlaget for en objektiv bestemmelse
af deres formering.
På den anden side understreger Merleau-Ponty, at egenkroppen
gennemstrømmes af en ”næsten upersonlig eksistens” (Ibid., 23). Dette
upersonlige træk ved egenkroppen bunder i dens prærefleksive bestemmelse,
hvilket jeg vil belyse nærmere i næste afsnit. Jeg vil i den forbindelse
fremhæve, hvad forskellen er på en refleksiv og prærefleksiv analyse af
kroppen – samt tydeliggøre, hvordan det prærefleksive kropsbegreb er
relateret til et særligt verdensforhold.
Den prærefleksive krop
Når Merleau-Ponty tager afstand fra Descartes kropsforståelse, skyldes det
blandt andet, at Descartes ræsonnement afspejler en refleksiv tilgang til
kroppen, hvor kroppen ved hjælp af tankens kraft gøres til en genstand, der
adskilles fra subjektet (Merleau-Ponty 2009, 169-170). Det ses i værket
Meditationer over den første filosofi, hvor Descartes identificerer sin egen
essens med det at være en tænkende ting. Herfra slutter Descartes, at eftersom
kroppen udgør en udstrakt ting, må den være væsentlig forskellig fra hans
essens (Descartes 2013, 128). Descartes formår således at bruge en logisk
slutning til at holde kroppen på afstand.
Ligeledes er det en refleksiv indgangsvinkel til kroppen, der præger
biologens arbejde, idet hun behandler det kropslige materie i petriskålen som
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genstandsfeltet

for hendes undersøgelse og

herved

helt

glemmer

tilstedeværelsen af hendes egen fungerende krop.
I kontrast til denne refleksive tilgang til kroppen, begrebsliggør MerleauPonty en prærefleksiv indstilling, der tager højde for kroppens umiddelbare
tilstedeværelse i verden (Thøgersen 2004, 56). Her ses kroppen i lyset af dens
relation til verden. Det hænger sammen med, at egenkroppen implicerer et
præobjektivt verdensforhold dvs. et forhold, hvor verden ikke fremstår som et
objekt, der er adskilt fra subjektet (Merleau-Ponty 2009, 17).
Begrebet om egenkroppen indfanger et verdensforhold, der hverken
foregår fra et førstepersonsperspektiv eller et tredjepersonsperspektiv. I
stedet oplever mennesket sin eksistens i interaktionen med verden, uden at
det behøver at opsætte skel mellem sig selv og verden. Ifølge Merleau-Ponty
indstifter egenkroppen vores første pagt med verden, som vores personlige liv
kan udfolde sig på baggrund af (Ibid., 128). Herfra bliver det måske lettere at
forstå, hvorfor der er noget upersonligt ved egenkroppen: Det upersonlige
drejer sig om, at der endnu ikke er fastsat en grænse for, hvad der tilhører
subjektets person, og hvad der tilhører omgivelserne. Derimod oplever
subjektet sin eksistens i sin umiddelbare optagethed af verdens fænomener.
Merleau-Ponty påpeger således: ”Kroppen er bæreren af væren-i-verden, og
det at besidde en krop betyder for et levende væsen, at slutte sig til et bestemt
miljø, smelte sammen med særlige forehavender og uafbrudt engagere sig
deri” (Merleau-Ponty 2009, 20).
Her ses, hvordan Merleau-Ponty benytter sig af Heideggers bestemmelse
af menneskets værens-struktur som ”i-verden-væren” og giver den en tydelig
kropslig forankring (Heidegger 2007, 222). Ifølge Merleau-Ponty er
menneskets prærefleksive verdensforhold som i-verden-væren knyttet til en
særlig kropslig intentionalitet også kaldet motorisk-intentionalitet (Ibid., 5658). Jeg vil i det næste afsnit uddybe, hvad denne type intentionalitet går ud
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på, fordi det er relevant for at undersøge menneskets brug af diverse
teknologier.
Kroppens intentionalitet
Den motoriske intentionalitet er på spil, hver gang jeg bevæger kroppen for at
udføre et bestemt forehavende (Thøgersen 2004, 114). Den udgør en konkret
bevægelse, der rent faktisk finder sted i verden – til forskel fra en abstrakt
bevægelse i en konstrueret situation (Merleau-Ponty 2009, 58).
Som et eksempel på motorisk intentionalitet beskriver Merleau-Ponty en
person, der bliver stukket af en myg, hvorefter han løfter sin hånd og kredser
sig på myggestikket. Pointen er, at personen ikke behøver at tænke over,
hvordan han skal placere hånden i forhold til det irriterede stykke hud, fordi
der er en intuitiv forbindelse mellem myggestikket og håndens kredseevne
(Ibid., 51).
Eksemplet illustrerer Merleau-Pontys pointe om, at der til enhver
konkret bevægelse hører en bevægelsesbevidsthed, eftersom personens kløen
på myggestikket forudsætter en bevidsthed om, hvordan hånden kan bruges
til at kredse med (Ibid., 57). Det særlige ved denne type bevidsthed er, at den
tager sig ud som et ”jeg kan” frem for et ”jeg tænker.” Altså skal
bevægelsesbevidstheden ikke forstås som en tanke om en bevægelse. Ideen er
snarere, at selve den motoriske færdighed udgør en form for kropslig
bevidsthed (Merleau-Ponty 2009, 91-92).
Derudover fremhæver Merleau-Ponty, at vores motoriske intentionalitet
ofte orienterer sig mod forskellige genstande i rummet ved udførelsen af vores
daglige gøremål (Ibid., 51-52). Merleau-Ponty påpeger således:
Bevidstheden er at være hos tingen ved hjælp af kroppen. En bevægelse er
lært, når kroppen har lært den, dvs. når den har indoptaget den i sin
>>verden<<, og at bevæge sin krop er at rette sig mod tingene gennem den.
(Ibid., 92).
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Man kan derfor sige, at den motoriske intentionalitet får kroppen til at smelte
sammen med genstandene i det omkringliggende miljø. I Kroppens
fænomenologi giver Merleau-Ponty flere eksempler på, hvordan kroppen
smelter sammen med forskellige genstande ved at indoptage dem i sit
motoriske felt. Jeg vil i de næste afsnit præsentere tre udvalgte eksempler, som
jeg mener kan repræsentere tre typer forskellige sammensmeltninger.
Eksempel 1: Manden og stokken
Et af Merleau-Pontys berømte eksempler på en sammensmeltning omhandler
en blind mand og hans stok. Pointen med eksemplet er, at stokken går fra at
være en genstand, der er adskilt fra den blinde mands krop, til at blive en del
af kroppens motoriske kapacitet, idet han bruger den til at orientere sig med.
Merleau-Ponty hævder således: ”Stokken er ikke længere en genstand, som
den blinde mand perciperer, men et redskab, hvormed han perciperer. Den er
et vedhæng til kroppen, en udvidelse af den kropslige syntese” (Ibid., 110).
Jeg ser denne beskrivelse af manden og stokken som et overbevisende
eksempel på, hvordan kroppen udvides gennem forskellige hjælperedskaber,
der erstatter en beskadiget funktion hos det syge eller aldrende menneske.
Dog vil jeg argumentere for, at Merleau-Pontys teori omkring kroppens
motorik ikke kun er forbeholdt sådanne hjælperedskaber, som vi bruger til at
percipere med. Det vil jeg påvise ved hjælp af de to øvrige eksempler.
Eksempel 2: Damen med fjeren
Som et eksempel på en anden type kropsudvidelse beskriver Merleau-Ponty
en dame, der har udsmykket sig med en hattefjer. Han beskriver situationen
på følgende vis: ”Uden at tænke over det sørger en kvinde for, at der er et
sikkert mellemrum mellem hendes hattefjer og de genstande, der kunne
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knække den, hun føler, hvor fjeren er, ligesom vi føler, hvor vor hånd er”
(Merleau-Ponty 2009, 97-98).
Merleau-Ponty understreger, at så snart hattefjeren placeres på
kvindens hoved, kan den ikke længere blot kategoriseres som en genstand,
fordi den gør krav på et vis ‘spillerum’ – akkurat som stokken. Fjeren kræver
således, at damen bevæger sig på en ny måde af hensyn til sin nuværende
højde. Merleau-Ponty foreslår derfor, at vi ser fjeren som en ”voluminøs kræft”
dvs. en slags magt, der fordrer noget af damens kropslige færden (Ibid., 98).
Dog opleves denne kraft ikke som en udefrakommende magt, idet damen
mærker en følelse af at være kropsligt forbundet med hatten.
Selv finder jeg eksemplet ret interessant, fordi det siger noget om,
hvordan de genstande vi iklæder os med henblik på kroppens udtryk, ligeledes
har en betydning for dens bevægelse og handlerum. Hvis vi følger denne
tankegang, kan de høje hæle, jeg tripper rundt i, anskues som en forlængelse
af fødderne. Hælene får ikke kun benene til at synes længere, men stiller også
krav til, at jeg skal tage mindre skridt, for at jeg bedre kan holde balancen.
Fra eksemplet med hattefjeren mener jeg, at vi kan slutte os til, at
beklædningsgenstande også kan ses som udvidelser af kroppen. Jeg vil
imidlertid præsentere et tredje og sidste eksempel, som vil flytte grænsen for
kroppens udstrækning endnu længere.
Eksempel 3: Skrivemaskinen
Merleau-Ponty uddyber i et tredje eksempel, hvad der sker, når han sidder og
taster på en skrivemaskine. Han påpeger, at så snart hans fingre rammer
tasterne, indgår tastaturet i kroppens motoriske rum (Ibid., 99). Man kan
derfor sige, at der forekommer en integrering af maskinen i kroppens
bevægelser (Ibid., 100). Altså er skrivemaskinen på samme vis som stokken og
hattefjeren ikke adskilt fra kroppen, fordi den muliggør en bestemt
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intentionalitet. Skrivemaskinen er hverken påklistret kroppen rent fysisk
såsom hattefjeren eller anvendt som erstatning for en skadet kropsdel på
samme vis som stokken. Alligevel flyder den sammen med kroppens
motoriske rum i skriveprocessen ved at aktivere en kropslig kunnen. Pointen
er, at subjektet lærer tastaturet at kende ved at gentage de samme bevægelser
om og om igen – og ikke ved refleksivt at tænke sig til placeringen på hvert et
bogstav (Merleau-Ponty 2009, 99). Her er gentagelsen et væsentligt moment
ved indlæringen, fordi det peger på vanens rolle for den motoriske
intentionalitet (Ibid., 97). Brugen af skrivemaskinen kræver således en
vanemæssig beherskelse, hvor kroppen bliver fortrolig med tastaturet.
Kropsliggørelse af diverse teknologier
I løbet af de seneste årtier har teoretikere genlæst Merleau-Pontys
fænomenologi og anvendt den til at belyse aktuelle problemstillinger
angående menneskets brug af forskellige teknologier. Medieforskeren
Bernadette Wegenstein sætter fokus på disse teoretikere i artiklen ”Body”. Her
inddrager hun blandt andre filosoffen og medieforskeren Marshall McLuhan.
Wegenstein påpeger, at Merleau-Pontys fænomenologiske analyse af
kropsliggørelsen (the embodiment) af forskellige genstande er enorm frugtbar
indenfor medieteori (Wegenstein 2010, 26). Eksempelvis kan Merleau-Pontys
beskrivelse af den blinde mand og stokken overføres til andre teknologiske
apparater, hvormed maskiner såsom elektroniske proteser og høreapparater
kan begribes som forlængelser af kroppens rum (Ibid., 21). Her fastslår
Wegenstein, at eksemplet med stokken fortæller os om, at:
Far from being external artifacts to which we adjust objectively, such
prosthetic technologies become integrated into our body image and body
schema and seemingly participate in our motor agency (Ibid., 26).
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I den forbindelse fremhæver hun McLuhans pointe angående apparaternes
tvetydige karakter. Apparaterne er netop tvetydige, fordi de ikke længere blot
sidestilles med en amputering af den biologiske krop, men giver anledning til
at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er internt og eksternt, når det gælder
kroppen (Ibid., 21).
Derudover henviser artiklen til værket ”Understanding Media,” hvor
McLuhan argumenterer for, hvorfor tøjet heller ikke befinder sig udenfor
kroppen, men snarere udgør en forlængelse af huden (Ibid., 31). Det skyldes,
ifølge McLuhan, at tøjet ændrer ved subjektets agens i verden (agency) ved at
forandre kroppens udseende (Wegenstein 2010, 31).
Her mener jeg, at der kan drages en parallel til Merleau-Pontys eksempel
med damen og hattefjeren, idet fjeren ændrer damens bevægelser og kroppens
udfoldelse. Udover direkte at ændre kroppens motorik i kraft af fjerens højde,
kan hattefjeren siges at præge subjektets agens i en anden forstand. Man kan
forestille sig, at hattefjeren vil signalere, at damen tilhører en formuende
klasse, hvilket har betydning for, hvordan hun ellers bærer sig ad.
Jeg vil ud fra denne betragtning argumentere for, at kunstige implantater,
der forstørre læber, bryst, og kønsdele ligeledes kan kategoriseres som noget,
der indtager kroppens rum. Ikke nok med at silikonebryster sandsynligvis
påvirker kroppens motorik direkte ved at fylde mere vægt på torsoen, så vil de
forstørrede bryster sandsynligvis også influere kvindens selvtillid og den
måde, hvorpå hun indtager rum dvs. hendes gang, holdning og attitude.
Her til sidst vil jeg rette opmærksomheden mod en anden tekst skrevet
af kønsforskeren og biologi- og teknologiteoretikeren Donna Haraway, der
hedder ”A Cyborg Manifesto.” Mit mål er at påvise, hvordan en
fænomenologisk analyse af sammenspillet mellem mennesket og nye
teknologier kan bruges til at underbygge Haraways pointe om, at det moderne
menneske befinder sig i en tvetydig position mellem maskine og organisme.
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Den fænomenale cyborg krop
Ved at tage udgangspunkt i Merleau-Pontys eksempel med skrivemaskinen, vil
jeg argumentere for, at digitale apparater såsom smartphones i samme grad
som skrivemaskinen ikke blot, står til rådighed for kroppen, men rent faktisk
indtrænger kroppens sfære.
Selvom smartphonen ofte beskyldes for at gøre sine brugere mere
inaktive rent fysisk set, så fordrer den stadig til en bestemt kropslig adfærd.
For at bruge min Samsung, må jeg eksempelvis holde fast om telefonen med
den ene hånd, imens jeg med den anden swiper hen over skærmen. Selvom
denne motorik ikke kræver de store fysiske anstrengelser, er der alligevel tale
om en måde at være kropslig på. Denne kropslighed er baseret på en
vanemæssig tilegnelse af en bestemt kunnen på samme vis som
maskinskriverens brug af skrivemaskinen. Jeg vil derfor påstå, at jeg ved
udførelsen af disse tilvante bevægelser flyder sammen med telefonen i min
prærefleksive håndtering af dens funktioner. Fra dette perspektiv kan der
siges at forekomme en forening mellem mennesket og maskine, ligesom det
var tilfældet ved skrivemaskinen. Jeg vil derfor benytte mig af Haraway’s
udsagn og hævde, at vi alle er cyborgs (Haraway 2000, 292).
Ifølge Haraway udgør cyborgen en hybrid, der ophæver adskillelige
dualiteter, herunder dualiteten mellem maskine og organisme (Ibid., 291).
Organismens absorbering af maskinen skyldes først og fremmest den
teknologiske udvikling i det 20. århundrede. Her udpeger Haraway
kommunikationsteknologier og bioteknologer som områder, der i en særlig
grad har medvirket til cyborgens tilblivelse (Ibid., 303). En af hendes
væsentlige pointer er, at disse teknologier infiltrerer organismen ved at ændre
rammerne for menneskets sociale færden (ibid., 306). Herved tildeler
Haraway begrebet cyborg en langt bredere betydning end den, som ofte
fremgår i science fiction-litteraturen, hvor cyborgens krop bogstavelig talt er
halv menneske halv robot.
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Haraway påpeger, at maskinen er gået fra at være et redskab til at være
noget, vi ikke længere kan dominere, fordi den er blevet en del af vores væren.
Således hævder hun:
The machine is us, our processes, an aspect of our embodiment. We can be
responsible for machines; they do not dominate or threaten us. We are
responsible for boundaries; we are they. (ibid., 315).

Uddraget viser, at Haraway anskuer maskinen som et aspekt ved vores
kropslighed. Fra Haraways synspunkt kan smartphonen herved ses som en
forlængelse af kroppens sfære, selvom den ikke indopereret i menneskets
krop. Det skyldes, at maskinen trænger ind i organismen ved at ændre
rammerne for den sociale interaktion på samme vis som ældre
kommunikationsmedier har formået. Ved at sammenligne Haraways pointer
med Merleau-Pontys kropsfænomenologi kan den her ‘cyborg embodiment’
udfoldes mere, idet Merleau-Ponty fokuserer på motorikkens betydning.
At være cyborg kan ud fra Merleau-Pontys kropsbegreb anskues som
en aktivitet, der finder sted ved, at mennesket lader maskinen influere dets
bevægelser i rummet.
Konklusion
Mit formål med artiklen har været at give et indblik i Merleau-Pontys analyse
af kroppen for herefter at påvise, hvordan den kan være nyttigt til at begribe
menneskets håndtering af moderne teknologier. Med Merleau-Pontys begreb
om egenkroppen udvides kroppens felt, idet kroppen ses i relation til
menneskets verden. Ifølge Merleau-Ponty udgør kroppen ikke en isoleret
genstand, fordi den formår at integrere forskellige genstande i sit kropsrum
gennem den motoriske intentionalitet. Set fra dette perspektiv kan forskellige
teknologier anskues som en del af kroppen, frem for at udgøre eksterne
maskiner. Fra tidspunktet, hvor Merleau-Ponty udgav værket i 1945 til i dag,
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kan den fænomenale krop siges at have undergået en større udvikling. Jeg
påstår ikke, at egenkroppens transcendentale egenskaber har ændret sig, men
at menneskets praksisser i dag er præget af de nye teknologier, vi bruger i
vores hverdag til at løse forskellige opgaver. Fordi egenkroppen manifesterer
sig i sit engagement med forskellige fænomener, må disse ændrede rammer
for menneskets liv ligeledes influere egenkroppen. Jeg vil derfor hævde, at
egenkroppen har fået en mere teknologisk karakter, hvormed den stiller
mennesket i en position af at være en cyborg.
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Sprogets politiske dimension Feministisk sprogfilosofi og
#MeToo
– TW: Voldtægt og seksuelle krænkelser
sk revet af S o f ie Birk edah l S cheel , DP U · ud gi vet sept emb er 2 0 18

Abstract
Denne artikel undersøger skellet mellem traditionel og feministisk
sprogfilosofi og konkluderer, at skellet ikke er givende, da sprogfilosofi har
fordel i både at beskæftige sig med sprogets individer og den sociale
kontekst, hvori sproget opererer. I den forbindelse argumenteres der for, at
Austins talehandlingsteori kan bruges til at belyse flere former for tien af
underprivilegerede grupper grundet fejlkommunikation. Der argumenteres
for, at både individers intentioner samt den sociale kontekst er afgørende
for at undersøge dette. Det undersøges da, hvad der kan karakterisere denne
sociale kontekst, og det konkluderes, at negligering af kvinders ’nej’ samt
kvinders underrepræsentation i sproget medvirker til, at de udsættes for
henholdsvis

diskursiv

og

hermeneutisk

uretfærdighed.

Slutteligt

undersøges det hvilken rolle #MeToo spiller i forhold til tien.
Indledning
Feministisk sprogfilosofi skal forstås som en sprogfilosofisk disciplin, der
beskæftiger sig med sprogbrugens sociale kontekst samt de politiske, og til
tider retslige, dimensioner af sproget – ofte med fokus på køn. Den
feministiske sprogfilosofi har blandt andet fokuseret på kvinders
repræsentation (eller mangel på samme) i sproget, hvor det ofte
konkluderes, at kvinder bliver usynliggjort eller repræsenteret som ”den
anden” i sproget, mens manden udtrykker det neutrale og universelle.
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Sproget i sig selv udtrykker former for kønsbias, og disse sproglige bias ses,
blandt andet, som udtryk for magtstrukturer i samfundet (Saul & DiazLeon, 2017). Udover denne positive del af feministisk sprogfilosofi har der
været en negativ del i form af kritik af traditionel sprogfilosofi1 . Det har
været anset som en del af den feministiske sprogfilosofis opgave at gøre op
med den traditionelle sprogfilosofi. Den traditionelle sprogfilosofi bliver
især kritiseret for at være for individualistisk og derved at have negligeret
sprogets sociale kontekst i dens undersøgelser af blandt andet mening,
reference og sandhed. Disse er også væsentlige emner i den feministiske
sprogfilosofi, så længe de ikke kun anskues på individniveau (ibid.).
Det er ikke kontroversielt at sige, at sprogfilosofien traditionelt har
fokuseret på individet. Merrill B. Hintikka og Jaakko Hintikka understreger
blandt andet, at man er nødt til at kritisere den individualistiske tilgang, da
man med et feministisk – det vil sige mere kontekstuelt og politisk – fokus
får belyst vigtige filosofiske problemer. Den individualistiske tilgang kan,
ifølge Hintikka og Hintikka, være problematisk, idet den hindrer dette. Den
er hindrende, mener de, fordi den individualistiske tilgang i højere grad er
udtryk for en mandlig måde at tænke på, hvor kvinder oftere tænker i
kontekster (Hintikka & Hintikka 1985, 146). Denne tanke er dog ikke
velunderstøttet – blandt andet giver forskelle kvinder imellem grunde til at
være kritisk overfor generaliseringer over ”kvinders måde at tænke på” – og
tanken synes derfor uplausibel, men jeg mener, at man – som feministisk
sprogfilosof – stadig, i forlængelse af Hintikka og Hintikka, kan kritisere
individualismetilgangen
problematikker.

Disse

for

at

hindre

problematikker

kan

belysningen
blandt

af

vigtige

andet

vedrøre

magtrelationer, da sproget kan ses som en vigtig del af vores sociale verden.
Ved at forstå hvilken rolle sproget spiller for eksempelvis manipulation,
kontrol og kommunikation, kan man få en bedre forståelse af, hvordan magt

1

Med den traditionelle sprogfilosofi skal forstås den traditionelle analytiske sprogfilosofi.
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fungerer. Den britiske filosof Jennifer Hornsby (1951-) understreger
ligeledes, at sprogfilosofien, traditionelt set, har været individbaseret,
hvilket gør, at sprogfilosofi og feministisk sprogfilosofi ofte anses som
værende to afskilte discipliner. Hun understreger dog også, at en
undersøgelse af talehandlinger allerede er en del af den traditionelle
sprogfilosofi, men at denne undersøgelse kan være feministisk (Hornsby
2000, 1-3).
Jeg vil i forlængelse af Hornsby argumentere for, at en undersøgelse af
talehandlinger og den sociale kontekst hvori disse indgår, ikke er i
uoverensstemmelse med en individbaseret sprogfilosofisk tilgang, da man
ved at fokusere på talehandlinger får belyst problemer vedrørende magt og
inddraget den sociale kontekst, mens man fokuserer på individet.
Derudover vil jeg argumentere for, at man ved undersøgelse af
talehandlinger og deres sociale kontekst, kan belyse en fejlkommunikation,
der kan ske for underprivilegerede personer. Dette implicerer, at disse
personer bliver tiet (en: silenced), hvilket kan have alvorlige, politisk
relevante, konsekvenser – eksempelvis i form af voldtægt.
Jeg vil ydermere undersøge, hvad der kan karakterisere den sociale
konktest, hvori denne tien af underprivilegerede grupper sker, samt
overveje #MeToo-bevægelsens rolle i forhold til dette.
Fejlkommunikation
Sprogets

sociale

dimension

kan

for

eksempel

involvere

en

fejlkommunikation opstået grundet sociale strukturer. Fejlkommunikation
skal forstås som en sproglig interaktion mellem to individer, hvori de
oplysninger, der ønskes kommunikeret af taleren, ikke bliver meddelt som
ønsket. I disse tilfælde lykkes sprogbrugen ikke. Fejlkommunikation kan
eksemplificere sprogfilosofiske problemer, der ikke blot er abstrakte, men
som vedrører feministisk sprogfilosofiske anliggender om sprogets sociale
dimension. Når jeg skriver, at sprogbrugen ikke ”lykkes”, er det tydeligt, at
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det ikke blot er den sociale kontekst, der undersøges – det er såvel talerens
intention som modtagerens måde at opfange denne på. Undersøgelsen af
fejlkommunikation drejer sig således også om sprogets individer.
Hvornår er det da, at kommunikationen fejler, og hvordan kan sproget
og dets brug ”gå galt”? Naturligvis kan inkompetente sprogbrugere ytre
ugrammatiske

eller

decideret

meningsløse

sætninger,

men

den

fejlkommunikation jeg vil undersøge vedrører mislykkede talehandlinger.
Talehandlinger og tien af underprivilegerede grupper
Ifølge den britiske sprogfilosof J.L. Austin (1911-1960) bruges sproget til at
udføre handlinger, og store dele af hans sprogfilosofi omhandler
talehandlinger. Sproget er ikke blot beskrivende eller udtryk for tanker om
verden ifølge Austin: ”It was for too long the assumption of philosophers
that the business of a ’statement’ can only be to ’describe’ some state of
affairs, or to ’state some fact’, which it must either do truly or falsely.”
(Austin 1975, 1).
Ifølge Austin er sprogbrug mere end blot deskriptivt: Fremfor blot at
kunne være sand eller falsk kan tale også lykkes eller mislykkes; fremfor blot
sandhedsbetingelser

(en:

vellykkethedsbetingelser

(en:

truth

conditions)

felicity conditions),

indgår
og

ligeledes

hvorvidt

en

talehandling er vellykket afgøres af de normer og regler – altså den sociale
kontekst – talehandlingen indgår i (Mitchell, 2017). At konteksten spiller
en vigtig rolle for, hvorvidt ytringen lykkes, bliver klart ved Austins følgende
regel for vellykkethed: ”There must exist an accepted conventional
procedure having a certain conventional effect, the procedure to include
the uttering of certain words by certain persons in certain circumstances.”
(Austin 1975, 26).
Reglen indikerer Austins fokus på sprogets kontekst frem for blot abstrakte
begreber vedrørende sprog, idet den henholder sig såvel til personer og
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omstændigheder som til ord. Det er således meningsfuldt at tage
udgangspunkt i Austins sprogfilosofi for at undersøge, at kommunikation
fejler.
Austin skelner mellem tre typer talehandlinger: Den lokutionære
talehandling er, strengt taget, handlingen at ytre (meningsfulde) sætninger;
den perlokutionære talehandling er at ytre ord, der har en bestemt effekt på
modtageren; og den illokutionære talehandling er handlingen, der udføres
i selve ytringen af sætningen (Austin 1975, kap. 8). Det særlige ved
henholdsvis den perlokutionære og illokutionære talehandling er, at de
kræver en intention hos taleren samt en modtager, og der kræves en bestemt
kontekst, hvori de kan udføres.
Den britisk-australske filosof Rae Langton (1961-) stiller spørgsmålene ”If
pornography is speech, what does it say? If pornography is a kind of act,
what does it do?” (Langton 1993, 293), og benytter sig af Austins
talehandlingsteori til at argumentere for, at pornografi bevirker voldtægt
ved perlokutionært og illokutionært at tie kvinder. Langton følger Austins
tre typer talehandlinger og mener, at der ved hver type talehandling knytter
sig en måde at tie andre på. Man kan ifølge Langton blive lokutionært tiet,
hvis man er forhindret i eller afskrækket fra at tale, man er perlokutionært
tiet, når ens ytring ikke har den intenderede effekt, og man er illokutionært
tiet, hvis man ikke er i stand til at udføre den handling, man ved ytringen
havde intenderet at udføre (Langton 1993, 315-16).
I Langtons eksempel ties primært kvinder, men ifølge Langton sker
tien for personer fra magtesløse grupper generelt (en: powerless groups)
(Langton 1993, 315). Denne artikel fokuserer primært på kvinder, da disse
oftest er ofre for den tien, som artiklen omhandler, skønt tien generelt sker
for underprivilegerede grupper – grupper som for eksempel kvinder, lavere
økonomiske klasser, transpersoner og racialiserede ikke-hvide personer.
Underprivilegerethed skal forstås som en tilstand, hvori udefrakommende
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faktorer – som for eksempel de pågældende sociale eller økonomiske
strukturer – berøver visse grupper værdi og rettigheder via for eksempel
køn. Da den sociale kontekst er afgørende for talehandlingernes
vellykkethed, bliver underprivilegerede grupper udsat for tien. Selve tien
gør ikke personer underprivilegerede, om end den eventuelt måtte
underbygge og således fastholde de førnævnte strukturer – omvendt er det
grundet personernes underprivilegerethed, at de bliver tiet.
At talehandlinger bevirker tien viser sprogets reelle, alvorlige
konsekvenser. Jeg vil senere overveje pornografiens rolle, men for nu vil jeg
primært bygge videre på Langtons anskuelser vedrørende tiende
talehandlinger. Specielt den perlokutionære og illokutionære tien synes
interessant i et feministisk sprogfilosofisk øjemed. Voldtægt er et eksempel:
En persons (ofte en kvindes 2 ) ytring i form af afvisning af sex er
perlokutionært tiet, hvis vedkommende alligevel tvinges til at have sex, selv
hvis modtageren opfanger afvisningen som en afvisning. Vedkommendes
(forsøg på) afvisning af sex er illokutionært tiet, hvis den ikke opfanges som
en afvisning. I førstnævnte tilfælde forstår modtageren talerens intention,
men den ignoreres grundet effekter i den sociale kontekst. I sidstnævnte
tilfælde forstår modtageren ikke ytringen, og der er da noget i den sociale
kontekst, der gør, at modtageren ikke kan læse afvisningen som en
afvisning. Således har denne tien en alvorlig konsekvens for taleren, da
taleren i begge tilfælde kan voldtages som konsekvens af mislykket
talehandling.
At få ignoreret en afvisning af sex samt ikke at få læst sin afvisning som
en afvisning er noget, som især mange kvinder oplever. Uden at udelukke,
at dette sker for ikke-vestlige kvinder eller for andre grupper, vil jeg

Med ”kvinde” mener jeg både cis- og transkvinder. Jeg klar over, at transkvinder udsættes
for andre og i nogle tilfælde flere dimensioner af krænkelser end ciskvinder, men i forhold
til tien og voldtægt mener jeg, at det giver mening at tale om cis- og transkvinder som én
gruppe. At være ”kvinde” skal således forstås som en bestemt social position.
2
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undersøge emnet i et vestligt perspektiv og derfor med udgangspunkt i
kvinder i vesten i dag.3
Accepterer vi førnævnte pointer, kan det siges, at de pågældende
kvinder ties, og at denne tien er grundet faktorer i sprogbrugens sociale
kontekst. Det er da relevant at undersøge denne sociale kontekst. Hvilke
faktorer i vestlige samfund medvirker til at kvinder ties? At undersøge
konteksten for talehandlinger er et kompliceret arbejde, men jeg vil give
nogle plausible bud på hvad, der kan karakterisere den kontekst, hvori
sproget kan have den politisk relevante karakter at tie kvinder med blandt
andet voldtægt som konsekvens. Min karakterisering af konteksten er ikke
udtømmende, men fokuserer på enkelte, relevante faktorer.
Negligering af kvinders ’nej’
Der er indikationer på, at vi i de vestlige samfund negligerer kvinders ytring
af ordet ’nej’. Ved at se på denne negligering af kvinders ’nej’, kan man
forstå, hvorfor dette ’nej’ enten ignoreres eller ikke opfattes som et ’nej’.
Herved opnås en forståelse af, hvordan fejlkommunikationen og de nævnte
former for tien kan hidkomme.
Langton argumenterer for, at dele af pornografien er medbevirkende
til, at mænd ignorerer kvinders ’nej’ samt negativt påvirker mænds evne til
at genkende kvinders ’nej’ som et ’nej’. Der er lavet en del psykologisk
forskning vedrørende sammenhængen mellem pornografi4 og seksuel vold,
men ikke alle undersøgelser synes konsistente med hinanden. Det er et
kompliceret tema, og empirien på området er svær at benytte. Dog er der
nogle foruroligende resultater, der er værd at tage i betragtning.
Eksperimenter har blandt andet vist at:

Se WHO’s rapport Sexual Violence eller Center for Voltægtsofre.
Med ”pornografi” menes der både den type, der involverer vold og den type, der ikke gør.
Resultaterne jeg nævner har været tilfældet ved begge typer pornografi. Se Saul, 2003.
3

4
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1) eksponering af pornografi medvirker til, at man i højere grad
accepterer voldtægtsmyter som for eksempel ”en kvinde mener ikke
’nej’ før hun slår dig” (Donnerstein 1987),
2) ved eksponering for pornografi vurderer mænd sig selv til at være
mere i stand til at voldtage, hvis de kunne slippe godt fra det (Weaver
1992),
3) pornografi medvirker til, at personer i højere grad anser
voldtægtsofre som uværdige til sympati samt er mere mildt stemte
overfor voldtægtsforbrydere (Einsedel 1992) og
4) personer, der ser film, som involverer voldtægt, inkl. visse former for
pornografi, viser en aftagende evne til at genkende voldtægt som
voldtægt (Saul 2014).5
Hvis disse teser holder, kan man påstå, at pornografi kan være bidragende
til, at kvinders ’nej’ enten ignoreres eller ikke opfattes som et ’nej’, og man
kan konkludere, at pornografi til en vis grad er medvirkende til
negligeringen af kvinders ’nej’. Denne negligering er, hvis teserne holder, en
kendetegnende faktor ved sprogets sociale kontekst, der hindrer kvinders
vellykkethedsbetingelser og

medfører

fejlkommunikation. Stærkere:

Pornografi medvirker til (perlokutionær og illokutionær) tien af kvinder og
er dermed en indirekte medvirken til tiens konsekvens, voldtægt.
Usynliggørelse af kvinder i sproget
Som nævnt i indledningen kan sproget medvirke til at usynliggøre kvinder,
da manden i sproget ofte repræsenteres som det neutrale. Dette er også
relevant for karakterisering af den sproglige sociale kontekst, hvori kvinders
betingelser for vellykket kommunikation hindres.

Udvælgelse af resultater er gjort med udgangspunkt i Jennifer Sauls behandling af emnet.
Se Saul 2014: kap. 3
5
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Som eksempel man kan se på ordet ”han”, der ofte bruges med en
kønsneutral intention. ”Når en person ser et druknende barn, bør han
hjælpe barnet” kan være et eksempel på en sætning, hvor ”han” er
intenderet neutralt – som repræsenterende mennesker i al almindelighed.
Skønt ordet ”han” ofte intenderes kønsneutralt, er det dog sjældent neutralt
(Saul & Diaz-Leon, 2017). I mange tilfælde, hvor ”han” forsøges brugt
kønsneutralt, har ordet fortsat ladede konnotationer og associationer. For
eksempel ville de fleste nok mene, at ”han” i sætningen ”han har to køn” ville
virke absurd, eftersom ”han” tilhører det ene køn. ”Mennesket har to køn”
ville virke mindre besynderligt, og det er da en misforståelse at ”han” er
neutralt.6
At ”han” bruges neutralt gør, at sproget er medvirkende til at
usynliggøre kvinder, da idéen om manden som normen kan tilsløre kvinders
betydning samt fjerne opmærksomheden fra kvinders eksistens. Da det er
feministisk relevant at kigge på usynliggørelse af kvinder i det hele taget, er
det ikke irrelevant at se på sproget i denne sammenhæng: En social kontekst
hvori kvinder sprogligt usynliggøres kan være en, hvori kvinder ties. Man
kan anskue dette problem som medvirkende til negligeringen af kvinders
’nej’. Sproget selv kan være en del af forklaringen på, hvorfor kvinder ties:
Den måde kvinder repræsenteres, eller snarere ikke repræsenteres, i
sproget, synes at give en forståelse af dele af den kontekst, der bevirker
fejlkommunikation for kvinder.
Det virker umiddelbart besynderligt at sige, at sproget selv er en af
grundene til, at vellykkethedsbetingelser for sproget ikke opfyldes, men
man kan se det som en vekselvirkning mellem sproget og den sociale
kontekst: Sproget påvirker (sammen med andre faktorer såsom materielle
omstændigheder) vores måde at tænke – og således at handle – på, og vores
ageren i samfundet påvirker vores sprog.

Det er således rimeligt at

Jeg er ikke tilhænger af en binær kønsopfattelse og mener derfor at ikke, at der blot findes
to køn. Eksemplet var blot for at simplificere min pointe.
6
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konkludere, at dele af sproget, for eksempel det neutrale brug af ”han”, qua
dets medvirken til usynliggørelse af kvinder, også medvirker til, at kvinders
ties.7
Godtages det at den tiende sociale kontekst blandt andet kan
karakteriseres ved en negligering af kvinders ’nej’ samt usynliggørelse af
kvinder i sproget, forstås det hvorfor disse bestemte underprivilegerede –
her kvinder – i nogle tilfælde fejlkommunikerer med alvorlige
konsekvenser. Dette kan beskrives ved at se på den kraft kvinders ytringer
kan mangle, og det kan – for undersøgelsen af sprogets pragmatik og tien af
kvinder – være relevant at inddrage Rebecca Kuklas begreb diskursiv
uretfærdighed (en: discursive injustice).
Diskursiv uretfærdighed
Den canadiske filosof Rebecca Kukla (1969-) beskriver, hvordan kvinders
benyttelse af almindelige diskursive konventioner i udførelsen af
talehandlinger kan medføre ytringer med svagere kraft og mindre autoritet,
end hvis udført af en mand.8 Jeg fokuserer forsat på kvinder, men Kukla
pointerer selv, at denne forskel i kraft afhænger af, hvorvidt folk er
underprivilegerede

generelt.

Hun

understreger,

at

når

folk

fra

underprivilegerede grupper (systematisk) forhindres i at udføre en given,
intenderet talehandling – og især når forsøget ender i en signifikant anden
form for talehandling, der ydermere har alvorlige konsekvenser grundet
deres sociale position – da er de ofre for det, Kukla kalder diskursiv
uretfærdighed. Dog mener Kukla, i modsætning til Langton og Hornsby, at
denne mangel på kontrol over performative kræfter i talehandlinger ikke
kun gælder underprivilegerede personers tale, mens at disse dog er mere
En løsning kunne for eksempel være at forsøge at arbejde imod brugen af kønslige
pronomener som neutrale pronomener.
8 Her taler jeg om ”mænd” som en privilegeret position, er klar over de forskellige
intersektioner. Dvs. at nogle mænd, f.eks. racialiserede ikke-hvide mænd, kan være
underprivilegerede og på nogle punkter have færre privilegier end hvide kvinder, men når
jeg her taler om mænd, taler jeg om de (i denne sammenhæng) privilegerede mænd.
7
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udsatte, samt at manglen på kraft i netop deres tale adskiller sig ved at
kunne undergrave de underpriviligeredes sociale agens på måder, der
forstærker deres (i forvejen dårlige) sociale omstændigheder (Kukla 2014).
Hvorvidt privilegerede grupper kan eller ikke kan udsættes for diskursiv
uretfærdighed, vil jeg lade stå åbent, men det faktum at underprivilegerede
grupper, deriblandt kvinder, er ofre for diskursiv uretfærdighed, mener jeg
med rette kan fastholdes. Kuklas talehandlingsteoretiske begreb om
diskursiv uretfærdighed – den systematiske mangel på kraft i talen – mener
jeg er et indsigtsfuldt element i kvinders fejlkommunikation.
Diskursive konventioner er afgørende for, hvor meget kraft en given
ytring har, og forklarer derved, hvorfor kvinder ikke kan ytre med samme
kraft – hvorfor de ikke kan opfylde betingelserne for vellykkede
talehandlinger – og således hvorfor de ties: Vi vurderer hvorvidt nogen
befaler, anmoder, afviser osv. ved at fortolke ytringen på baggrund af
konventioner (ibid.). Som konsekvens heraf ligger store dele af
fejlkommunikationen hos taleren og i vedkommendes sociale position.
Modtageren spiller dog også en rolle. Når kvinders tale mangler kraft, kan
selve fortolkningen af ytringen også gå galt. Dette synes især at være
tilfældet ved illokutionær tien og at være den mekanisme der er på spil, når
kvinder afviser sex, men afvisningen misforstås: Grundet sociale
omstændigheder og normer ties og voldtages kvinden, og dette kan blandt
andet være grundet modtagerens fejlfortolkning af hendes ytring.
Hermeneutisk uretfærdighed
Hvor diskursiv uretfærdighed omhandler fejlkommunikation med hensyn
til taleren, spiller modtageren hovedrollen i misfortolkninger af
talehandlinger ledende til fejlkommunikation. Dette kan belyses ved brug af
den britiske filosof Miranda Frickers (1966-) begreb om hermeneutisk
uretfærdighed (en: hermeneutical injustice). Fricker beskæftiger sig ikke
direkte med sprogfilosofi, men primært med (ofte feministisk) etik og
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epistemologi. Hendes begreb om hermeneutisk uretfærdighed, som
udarbejdet i ”Epistemic Injustice: Power & the Ethics of knowing”, er dog
relevant i denne sammenhæng. For at forstå hvorfor kvinder ikke opfylder
betingelserne for talehandlingers vellykkethed, er det relevant både at se på
den sociale position samt på positionens indflydelse på modtagerens rolle.
Modtageren skal være i stand til at fortolke, hvad der menes med ytringen,
før taleren kan opfylde vellykkethedsbetingelserne for sin talehandling. At
analysere modtagerens fortolkning af ytringen er et sprogligt-epistemisk
anliggende, betinget af hvilke begreber modtageren har til at fortolke
kvinders ytringer med. Med begrebet hermeneutisk uretfærdighed
argumenterer Fricker for, at modtagerens sociale udgangspunkt 9 afgør
dette.
Hermeneutisk uretfærdighed dækker en bestemt type uretfærdighed
udspringende af manglen på evnen til passende at forstå og/eller
kommunikere vigtige aspekter af éns sociale oplevelser. Sådan manglende
evne er, ifølge Fricker (2017, Kap. 7), ofte et produkt af marginalisering (som
i høj grad hænger sammen med underprivilegerethed). Om de
marginaliserede skriver hun følgende: ”… they participate unequally in the
practices through which social meanings are generated.”(2017, 6), hvilket
understreger, at der for disse personer er en mangel i vores ”shared tools of
social interpretation” (ibid.). Disse ”shared tools” bliver ifølge Fricker
skabt

10

af de magtfulde og privilegerede, hvilket medvirker til at

begrebsliggøre de oplevelser og fænomener, der betyder noget for denne
gruppe. Underprivilegeredes oplevelser begrebsliggøres ikke i samme grad
Det sociale udgangspunkt – at være ”socially situated” ifølge Fricker – skal forstås som
individers privilegier og magt givet den sociale kontekst. Magtpositionen afhænger af en
koordination med ”social others” og er da ”socially situated”. Den sociale kontekst er
generelt afgørende for ens magtposition. (Fricker 2017: 11) Ifølge Fricker er det
menneskelige vilkår nødvendigvis en ”socially situated condition” (Fricker 2017: 176).
”Socially situated” er et udbredt begreb indenfor feministisk filosofi og blev første gang
brugt af Donna Haraway i ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and
the Priviledge of Partial Perspective”, 1988.
10 Dette bør ikke nødvendigvis forstås bevidst.
9
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og bliver da ikke en del af vores delte verdensforståelse. Med andre ord kan
man sige, at de underprivilegerede, qua positionen som underprivilegerede,
ikke har samme indflydelse på de sociale og diskursive konventioner som de
magtfulde og privilegerede. Udover ikke at påvirke disse ”shared tools” og
konventioner i samme grad som de privilegerede, er det også de
underprivilegerede, der oftest mærker konsekvenserne af konventionerne.
Med disse indsigter fra Fricker kan de underprivilegerede – lad os sige
kvinder – ses som fejlende i at opfylde vellykkethedsbetingelserne og derved
at fejlkommunikere, da de 1) grundet deres sociale position ikke påvirker de
førnævnte konventioner og 2) på grund af dette enten ikke kan artikulere
hvad de mener eller ikke bliver forstået korrekt. Dette kan have den samlede
konsekvens, at deres talehandlinger ikke lykkes, hvilket slutteligt kan ende
med tien af kvinden og følgelig voldtægt. Disse underprivilegerede lykkes da
ikke i deres kommunikation, da de er udsat for hermeneutisk
uretfærdighed.
Når man taler om perlokutionær og illokutionær tien af kvinder, er der
tale om en fejlkommunikation, fordi den intention, kvinden har, ikke bliver
opfattet som sådan. Angående hermeneutisk uretfærdighed kan man da
overveje, hvorvidt modtageren der ikke forstår afvisningen som en
afvisning, decideret ikke har begreb om afvisning og måske endda ikke
begreb om, hvornår noget er voldtægt. Hvis privilegerede personers
oplevelser i højere grad sprogligt adresseres, er deres problemer i højere
grad begrebsliggjort end problemerne for de underprivilegerede. Siden de
privilegerede sjældent er dem, der bliver voldtaget eller på anden måde
seksuelt krænket, bliver sprog og sprogbrug selv en barriere for, at
modtageren kan forstå afvisningen som en afvisning.
Udover både at være udsat for de konkrete konsekvenser ved
krænkelserne samt at blive tiet grundet social position – med den
konsekvens, at situationen ikke bliver begrebsliggjort – hindres kvinder
endvidere i at gøre oprør, når problemerne ikke kan artikuleres eller forstås.
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Herved får kvinder sværere ved at bryde de sociale normer. Der er således
flere alvorlige og politisk relevante konsekvenser ved hermeneutisk
uretfærdighed, hvori sproget spiller en essentiel rolle.
Når kvinders problematiske oplevelser i nogle tilfælde, til trods, er
blevet begrebsliggjort – således at det i højere grad er blevet muligt at tale
om og derfor at afvise det pågældende – har det, ifølge Fricker, været
grundet kvinders indbyrdes samtale og organisering. Dette mener Fricker
oftest er det, der gør op med hermeneutisk uretfærdighed (Fricker 2017,
Kap 7.1).
Hvor en mere håbefuld løsning på hermeneutisk uretfærdighed er at
løse det bagvedliggende problem – at visse grupper er underprivilegerede –
kan kvinder indenfor de eksisterende sociale rammer, ved at organisere sig,
komme et skridt tættere på at kunne begrebsliggøre det pågældende og
således et skridt tættere på et opgør med tien.
#MeToo
#MeToo-bevægelsen blev oprindeligt startet i 1997 af den amerikanske
civilrettighedsaktivist Tarana Burke, men er især kendt for sin virale
spredning i efteråret 2017 som et hashtag, der skulle demonstrere seksuelle
krænkelsers udbredelse på blandt andet arbejdspladser. Personer, navnlig
kvinder, der havde været udsat for seksuelle krænkelser, skrev ”#MeToo” i
deres statusopdatering, og hashtagget er i dag delt over en million gange på
diverse sociale medier. MeToo-hashtagget var medvirkende til at give folk
en fornemmelse af problemets omfang og har ledt til domme og andre
konsekvenser for nogle krænkere. 11 I forhold til talehandlinger og tien af
kvinder er #MeToo-bevægelsen interessant. Én måde at forstå bevægelsen
på er at se den som et opgør med en form for tien af kvinder. Selvom
seksuelle krænkelser længe har været begrebsliggjort, synes det klart med

11
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#MeToo, at mange kvinder ikke har følt sig i stand til at ytre sig om deres
oplevelser vedrørende seksuelle krænkelser af den ene eller anden art.
Ved hashtaggets belysning af seksuelle krænkelsers store udbredelse
tydeliggøres det hvor mange, der før har gået stille med deres oplevelser.
”Hvorfor sagde de krænkede ikke bare fra til at starte med?” og ”hvorfor
fortæller så mange først om deres oplevelser nu?” fristes mange måske til at
spørge. Førnævnte pointer vedrørende illokutionær og perlokutionær tien
kan bruges i besvarelsen af disse spørgsmål: Der har været faktorer i den
sociale kontekst, der har gjort, at kvinder ikke har sagt fra overfor disse
krænkelser.
Man hører ofte i forbindelse med #MeToo om situationer, hvor en
kvinde har sagt fra – har ytret en form for afvisning – overfor én, der på den
eller anden måde har krænket hende seksuelt, hvor den krænkende reagerer
med et ”vær dog ikke så snerpet” og sågar kan finde på at forsætte
krænkelsen. I dette tilfælde får kvinden ytret en afvisning, og denne
afvisning forstås, men ignoreres. Sociale normer gør, at afvisningen ikke har
en stærk nok kraft til, at krænkeren tager den alvorligt. Det er en
perlokutionær tien, som kvinder udsættes for: Kvindens kommunikation
mislykkedes, da den ikke havde den ønskede effekt: At krænkeren tog
afvisningen til sig og stoppede.
Man hører også i forbindelse med #MeToo om tilfælde, der synes at
være illokutionær tien: Flere har fortalt om oplevelser af at give en afvisning,
hvor reaktionen har været latter eller anden form for udtryk, der indikerer,
at vedkommende ikke har forstået afvisningen som afvisning.
Den lokutionære tien er jeg ikke gået i dybden med, men #MeToo
tydeliggør også, at der i høj grad har været tilfælde af denne form for tien.
Mange har fortalt, at de først har sagt fra eller delt deres oplevelser nu i
forbindelse med denne bevægelse, fordi de før har været afskrækket fra – og
således indirekte forhindret i – at sige fra. Hvis det er tilfældet, er der tale
om lokutionær tien af disse kvinder, jf. afsnit 2.1.
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Det er klart, at der er mange forklaringer på, dels hvorfor kvinders
afvisning på krænkningstidspunktet er mislykkedes, dels hvorfor kvinder
først nu siger fra overfor seksuelle krænkelser, men jeg mener, at #MeToo i
høj grad klargør og belyser det faktum, at kvinder har været tiet, både
lokutionært, perlokutionært og illokutionært. #MeToo belyser, at kvinder
har været udsat for diskursiv uretfærdighed – hvis de har givet en afvisning
har den ikke haft den nødvendige kraft. #MeToo synes også at være en
reaktion på, at kvinder har været udsat for hermeneutisk uretfærdighed, da
bevægelsen opfordrer til samtale om bestemte oplevelser og virkeligheder,
der ikke allerede var begrebsliggjort tilstrækkeligt.
#MeToo er udtryk for problematiske faktorer i sprogets sociale
kontekst, men er ikke alene løsningen på disse problemer, da løsningen
synes at kræve en større forandring. Dog mener jeg, at #MeToo belyser
tavshed og tien af forskellig grad. Bevægelsen er således et udtryk for et
feministisk sprogfilosofisk problem. Om #MeToo da decideret bryder med
denne tien er sværere at afgøre. I forhold til den lokutionære tien synes
#MeToo i høj grad at gøre en forskel, men i forhold til perlokutionær og
illokutionær tien er bruddet ikke så direkte: Understregningen af seksuelle
krænkelsers omfang og det, at (nogle) kvinder ikke længere er (lige så)
afskrækket fra at ytre sig vedrørende dette – at der ikke længere i samme
grad er tale om en lokutionær tien – er antageligvis medvirkende til at bryde
med tiens andre former. Ytres problemerne, vil de i højere grad blive
begrebsliggjort, og det vil da på sigt blive nemmere at forstå kvinders
afvisning som afvisning. Hvorvidt denne bevægelse vil modvirke, at
afvisningen ignoreres, synes svært at afgøre. Dog kan #MeToo ses som et
eksempel på, at man ved at organisere sig (til en vis grad) kan bryde med
fejlkommunikation og med tien; derved medvirker den til, at kvinder kan
opfylde vellykkethedsbetingelserne for talehandlinger – hvilket endvidere
betyder, at kvinder kommer et skridt tættere på at bryde med sprogets
sociale kontekst og normerne samt magtstrukturerne deri. #MeToo-
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bevægelsen viser ikke mindst også hvilke alvorlige, politisk relevante,
konsekvenser som (huller i) sproget og fejlkommunikation kan bevirke.
Individualistisk sprogfilosofi som feministisk sprogfilosofi
På baggrund af de hidtil bragte pointer synes individualisme i
sprogfilosofien at være relevant set fra et feministisk perspektiv. Det kan
blandt andet have politisk relevans at have fokus på individets intention.
Hvis man sprogfilosofisk udelukkende fokuserer på individet, synes det
også klart, at man ville miste nogle yderst vigtige perspektiver og pointer,
men dette udelukker ikke det essentielle ved at fokusere på den individuelle
taler: For at forstå hvad der gik galt i kommunikationen i forbindelse med
de forskellige former for tien – hvorfor vellykkethedsbetingelserne ikke var
opfyldt – må man inddrage det faktum, at kvinden intenderede en afvisning.
At blive misforstået er en essentiel del af det at være i en undertrykt position
og således at der sker en fejl i ens kommunikation. Det er derfor vigtigt for
feministisḳ sprogfilosofi at analysere intentionerne bag den enkelte
underprivilegerede samt for modtageren af den underprivilegeredes tale.
Dog er den sociale kontekst også essentiel for at indse at undertrykkelsen er
et faktum og for at forstå, hvordan undertrykkelsen virker. For at forstå den
mislykkede kommunikation, må man altså både fokusere på, hvad taleren
intenderede, men også på hvordan modtageren forstod taleren – og især
hvordan der er en forskel på disse. For at gøre dette må man kigge på den
individuelles tilstand i lyset af den sociale kontekst. Fokus på individet
udelukker ikke fokus på den sociale kontekst eller omvendt.
Konklusion
Jeg har med Langton argumenteret for, at Austins talehandlingsteori kan
bruges til at beskrive forskellige former for tien af underprivilegerede
grupper – heriblandt kvinder – da disse talehandlinger kan lykkes eller
mislykkes frem for blot at være sande eller falske, afhængigt af hvorvidt
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deres vellykkethedsbetingelser er opfyldt. Jeg har argumenteret for, at den
sociale kontekst – og de normer og magtstrukturer der indgår i denne – i
høj grad er afgørende for, hvorvidt disse betingelser opfyldes og
talehandlingen lykkes, og således for, hvorvidt, der er tale om tien. Jeg har
i denne sammenhæng undersøgt, hvad der kan karakterisere en social
kontekst, hvori en tien af kvinder kan finde sted. Jeg argumenterede da for,
at en sådan social kontekst blandt andet kan være karakteriseret ved at
kvinders ’nej’ negligeres samt at kvinder usynliggøres i sproget. Jeg
konkluderede da, at kvinder qua deres sociale position udsættes for
henholdsvis diskursiv og hermeneutisk uretfærdighed, hvilke begge er
former for uretfærdigheder, der, både med fokus på taleren og modtageren,
kan ses som en del af forklaringen på, hvordan den nævnte tien af kvinder
kan forekomme. Ydermere har jeg argumenteret for, at #MeToobevægelsen har belyst disse forskellige former for tien, og jeg har
konkluderet, at bevægelsen kan være et eksempel på kvinder, der
organiserer sig og således går et skridt imod opgør med (i særdeleshed
lokutionær) tien.
Jeg har ydermere argumenteret for, at den individbaserede
sprogfilosofi overser vigtige aspekter af sproget ved ikke at inddrage dets
sociale kontekst, mens feministisk sprogfilosofi vil have gavn af at fokusere
på individer, for eksempel ved at undersøge henholdsvis talerens og
modtagerens

intentioner

og

tilstande.

Jeg

har

med

Austins

talehandlingsteori og feministiske filosoffer klargjort, at det er vigtigt for
feministisk sprogfilosofisk arbejde at inddrage både sprogets individer samt
dets sociale kontekst. Slutteligt konkluderer jeg derfor, at feministisk
sprogfilosofi og traditionel individualistisk sprogfilosofi ikke nødvendigvis
er to adskilte discipliner, men at begge kan have gavn af at afskrive skellet –
og endda overser noget essentielt hvis skellet fastholdes.
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Hvad skal en demokrat med
Platon?

– En anmeldelse af At forandre verden – En læsning af Platons politiske filosofi i
Staten af Anne-Marie Eggert Olsen, Aarhus Universitetsforlag 2018
sk revet af Nana Eic hel Bec h, KU · u dgivet s ep t emb er 2 0 18

Hvor begynder den, som vil forandre verden? “Filosofferne har kun
fortolket verden forskelligt, det kommer an på at forandre den”, formanes
vi af Marx i den berømte og berygtede 11. Feuerbachtese (Marx 2004, 106).
Paradoksalt men aktuelt tager Anne-Marie Eggert Olsen i sin nyligt
udkomne doktordisputats livtag med Platon gennem Marx og den deraf
inspirerede kritiske teori. Paradoksalt fordi afhandlingen netop kan læses
som en fortolkning af forandringens mulighed. Aktuelt fordi hun i sin
fortolkning stiller det altid presserende spørgsmål om ”fornuftens magt i
verden eller om, hvordan fornuften kan blive praktisk […]” (Olsen 2018,
14). Allerede i titlen fastslås det, at projektet først og fremmest er politisk
ikke blot på et teoretisk plan, men også på et praktisk: At forandre verden
– En læsning af Platons politiske filosofi i Staten.
Med hermeneutikeren Odo Marquard fik Marx’ tese en provokerende
omformulering: ”Historiefilosofferne har kun forandret verden forskelligt;
det gælder om at skåne den. Men den mest forandrende form for skånen er
fortolkningen […]” (Marquard 1999, 266). Drister vi os til at forene
ideologen Marx med skeptikeren Marquard, kan projektet for Olsens
afhandling måske formuleres således: Filosofferne har hidtil fortolket
verden forskelligt; det kommer an på at forandre den, men med fornuften
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i behold. Fornuften, rationaliteten eller nous er det fortolkende element, og
det er dét, som skal skånes, når vi vil forandre verden – men rationaliteten
forudsætter ifølge afhandlingen en værdidom, og med denne antagelse er
der slået hul på dikotomien med fornuften på den ene side, der foretager
værdineutrale domme, og på den anden side normativiteten: “Rationalitet
implicerer diskursivitet og dermed fællesskab af en slags. Det er således ikke
blot en politisk handling at tale om politik; I selve det at forholde sig
rationelt er forudsat, praktisk såvel som logisk, en anerkendelse af
fællesskab og almenhed […]” (Olsen 2018, 58).
Et ledende spørgsmål for afhandlingen er: ”overlever den idealstat,
som fremsættes i 2.-4. bog, den filosofiske grundlæggelse i 5.-7. bog?” (Ibid.,
80). Olsen hævder, at vi kan se Staten som et fyrstespejl for demokratiet.
Læsningen er således en art revitalisering af Platons demokratiske relevans.
Afhandlingen kaster lys over, hvad en moderne demokrat skal med den
umiddelbart autoritære tænker ved et gennemgående fokus på det
pædagogiske potentiale.
Her følger en kritisk gennemgang af afhandlingen. Staten kan læses på
mange niveauer, men Olsens læsning har fokus på det politiske og
pædagogiske. Vi skal her fokusere på fire punkter, der fremhæves som
ledende, og deres mulige problematikker:

1. Blueprint vs. utopi: Skal Staten først og fremmest læses som en
overordnet guideline til, hvordan en stat bør indrettes, eller skal
værket snarere forstås som et ideal i utopisk forstand, dvs. et reelt
uopnåeligt billede på linje med Platons idéverden?
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2. Dialektik: I afhandlingen læses Staten gennem Marx i den forstand,
at der først og fremmest lægges vægt på det dialektiske element –
men hvad skal vi forstå ved dialektik i denne sammenhæng?
3. Mennesket

som

samfundsmæssigt

produkt:

Afhandlingen

argumenterer for, at mennesket skal forstås i et dynamisk,
processuelt og poietisk perspektiv. Hvad vil det sige?
4. Begyndelsesproblemet:

Staten

kan

ifølge Olsen

læses

som

et ’tankevækkende fyrstespejl for demokratiet’. Dette antyder en
læsning af Staten som et positivt konstituerende værk. Mangler
afhandlingen i denne forbindelse en mere omfattende kritik af
Platons demokratisyn?

Først en bemærkning om afhandlingens overordnede projekt: Den er tænkt
som en kommentar til Staten i værkets helhed. Sammenhængen mellem de
ti bøger, som Staten består af, særligt første og tiende bog, er omstridt.
Olsen binder sin læsning sammen af den grundlæggende tanke, at Staten
primært skal læses politisk. Den erklærede motivation (og provokation) er
Carl Schmitts politiske tænkning, og allerede her anslås temaet om
ægteskabet

mellem

fornuft

og

forandring.

Valget

motiveres

af,

at ”interessen for Schmitt kan ses som udtryk for frustration over filosofiens
abdikation, over teoriens afmagt eller selvpålagte askese […]” (Olsen 2018,
23). Herfra bliver projektet at undersøge muligheden for en politisk filosofi.
Påstanden er, at ”Politisk filosofi begynder hos Platon og gør det som
spørgsmålet om, hvordan og i hvilket omfang politik i betydningen en
bevidst, dvs. rationel og reflekteret, indretning af det menneskelige
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fællesskab kan forstås og realiseres […]” (Ibid., 14). Det er væsentligt, at
politisk filosofi her ikke blot betyder anvendelse af indsigter på konkrete
tilfælde. Opgaven er snarere at gøre filosofien selv politisk og forstå, at
politisk filosofi ikke går på to, men tre ben; teori og praksis, men også
mulighed: ”Hvad det politiske er, kan ikke besvares alene som et teoretisk
eller empirisk spørgsmål. Som fornuftsanliggende indbefatter det også
spørgsmålet om, hvad og hvordan det politiske konkret kunne være […]”
(Ibid., 16). Spørgsmålet om det politiske gøres filosofisk ved at spørge til det
mest grundlæggende, på samme måde som Sokrates gennem Platon spørger
sine samtalepartnere: tí esti; “hvad er det?” spørgsmålet bliver altså: Hvad
er det politiske? Det forandrende potentiale ligger i, at der i Olsens
perspektiv sker et sammenfald mellem ontologi og normativitet i
besvarelsen af spørgsmålet, fordi spørgsmålet om forandringens mulighed
nødvendigvis følger af det ontologiske.

Blueprint eller utopi?
Hermed har vi sporet os ind på afhandlingens svar på spørgsmålet om
Staten

som

blueprint

eller

utopi:

”den

politiske

filosofi

beror

grundlæggende på denne ’ontologiske differens’: at det — naturligt eller
tilfældigt — givne ikke er den eneste virkelighed […]” (Olsen 2018, 260). En
bærende pointe er, at analysen forpligter sig på virkeligheden, at syntesen
må følge. Denne pointe støttes af Hulebilledet: analysen er opstigningen ud
af hulen til lyset, men den filosofiske indsigt, som opstigningen medfører,
følges af en nedstigning. Hvorfor ikke blive i lyset? Hvilken nødvendighed
byder at vende tilbage til hulen? Da mennesket bevæger sig udenfor,

TIDskrift Vol. XII: 37

indtræder forskellen på viden og mening og ikke mindst bevidstheden om
denne forskel. Denne bevidsthed medfører i Olsens læsning et
ansvar: ”Allerede med distinktionen viden – mening har filosofien tabt sin
politiske uskyld […]” (Ibid., 253). Analysen forpligter politisk, mening må
vige for viden inden for det politiske.

Hvad er dialektik?
Platons litterære stil er dialektisk i den mest bogstavelige forstand: Begrebet
dialektik har rødder i det græske dialegesthai, ’at samtale’, og det er netop,
hvad Platons dialoger er – der foregår både dialog imellem Sokrates og hans
samtalepartnere, men også med læseren, når de diskuterede emner
undertiden efterlades ubesvarede eller tvetydige. Afhandlingen har blik for
denne dialektik, men samtidig er den stærkt inspireret af især Hegel. Brugen
af begrebet dialektik er ikke klar - Hegel lurer lige under overfladen, men
kun delvist udtalt, når det fx siges, at: ”To Pan er det konkret almene […]”
(Olsen 2018, 253). Her ville det være opklarende med en klar adskillelse af,
hvorledes Olsen forstår ‘dialektik’ hos hhv. Platon, Hegel og den kritiske
teori. Sidstnævnte tages op i en afsluttende perspektivering, men kommer
til at fremstå mere som en sidebemærkning end som et gennemgående
perspektiv for afhandlingen, der ellers indledningsvis lægges op til. I Platons
dialektiske form er det desuden af stor betydning for dialogernes og
argumenternes udformning, hvem Sokrates samtaler med: er det sofisten
Thrasymachos eller vennen Glaukon? Et fokus på dette kunne bidrage
yderligere til en analyse af, hvad der ligger i det dialektiske, hvor det i
afhandlingen fremstår en smule dunkelt.
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Hvordan

er

begyndelse

mulig?

Mennesket

som

samfundsmæssigt produkt
Tredje spørgsmål om mennesket som samfundsmæssigt produkt er tæt
knyttet til det fjerde om begyndelsesproblemet, hvorfor de her behandles
under ét. Med afsæt i analogien mellem forfatningen i henholdsvis den
menneskelig sjæl og staten, polis, har det været et stående spørgsmål,
hvorvidt Platons Staten, eller Politeia, som også kan betyde ’forfatning’,
først og fremmest omhandler en personlig eller politisk forfatning. Et
problem ved denne modstilling er, at den risikerer at skygge for spørgsmålet
om det etiske i græsk forstand, dvs. spørgsmålet om, hvordan den enkelte
bør leve sit liv, og dettes nødvendige sammenblanding med spørgsmålet om
samfundets indretning, altså dét som væsentligt udgør det politiske. Med
den pædagogiske vinkel og forbindelsen imellem opdragelsen og det
politiske kaster afhandlingen lys over netop dette forhold.
Spørgsmålet

om

begyndelsesproblemet:

menneskets
”Hvor

dannelse

begynder

knyttes

staten,

desuden

samfundet

til
og

statsdannelsen, og hvor begynder menneskets dannelse og uddannelse,
erkendelsen og forandringen til det bedre?” (Olsen 2018, 37). De mange
begyndelsesproblemer kan samles under ét med 1. bogs spørgsmål: Hvad er
retfærdighed? Det er

endnu omstridt, hvorvidt spørgsmålet om

retfærdighed primært omhandler en personlig karakterdyd eller noget
samfundsmæssigt. Olsen knytter de to spørgsmål sammen ved en dynamisk
læsning:
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Analogien mellem retfærdighed i individet og retfærdighed i staten følger […]
af selve grundproblemet […] at retfærdighed er en karakterdyd, der angår
fællesskabet, samt […] at individet i den grad er en funktion af fællesskabet, at
den enkeltes holdning overvejende og normalt reproducerer samfundets […]”.
(Ibid., 95).

Ud fra dette argumenterer hun for, at Platon med analogien sjæl – stat
skaber et brud, som ”består i, at Sokrates – i stedet for at diskutere de
eksplicit stillede spørgsmål – giver sig i lag med at konstruere en stat. Det
er konstruktionen og ikke analogien, der er metode […]” (Ibid., 96). Også
her ville det være på sin plads med en overvejelse om, hvad vi skal lægge i
Sokrates’ konstruktion af staten og det dialektiske i, at denne konstruktion
sker i dialoger af forskellig karakter afhængig af samtalepartneren. Det
dialogiske fællesskab er væsentligt for den rolle, som fællesskabet ifølge
Olsen

spiller

for

definitionen

og

diskussionen

af

retfærdighed:

“Definitionen af fællesskabet præjudicerer definitionen af retfærdigheden.
Vi får her den første antydning af, at Platon tænker hele spørgsmålet om
retfærdighed politisk og dialektisk […]” (Ibid., 48).
Ved

afhandlingens

retfærdighed,

det

slutning

politiske

og

bindes
dialektiske

sammenhængen
sammen;

mellem

analysen

af

retfærdighedens rod i anerkendelsen af et fællesskab er måske den
stærkeste pointe i projektet, fordi den rummer et potentielt opgør med
nutidens identitetspolitik. I perspektiveringen til vor tid forsvares Platon
imod den stående autoritære anklage. Det hævdes kontroversielt, at ”Platon
ikke advokerer for et fornuftsdiktatur eller -oligarki, men anerkender en
slags blandet forfatningstype, hvor forfatningen og den demokratisk valgte
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lovgivende forsamling af borgere er den øverste myndighed […]” (Ibid., 477).
Pointen er, at fornuften ikke kan være tyrannisk, fordi den ultimativt er en
anerkendelse af det almene:

Det vanskelige, men også tankevækkende og inspirerende, ved Platons
overvejelser er netop denne vægring ved simpelt at identificere det
menneskelige med den individuelle rationelle kontrol gennem et autonomt jeg.
Platons psykologi handler om strata, om sjælelag, (…) om sjælefunktioner og
reaktioner, der ikke kan ses som jeg- eller individafgrænsede, eftersom de er
totalformidlede med omgivelserne. At besinde sig på sjælen er eo ipso at
besinde sig på omgivelserne og på det almene. (Ibid., 477).

Demokraten er det menneske, i hvem den personlige interesse kan forenes
med fællesskabets. At forandre verden med fornuften i behold bliver i
afhandlingens perspektiv et spørgsmål om en forening af sjælens og statens
forfatning i anerkendelsen af det almene.
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Hvad er ambitionen for
kunstkritikken?
sk revet af Vero nik a Engb art S mit h, R U C · udgivet sept emb er 2 0 18

Abstract
I denne artikel vil jeg præsentere den amerikanske filosof John Deweys lidt
særlige kunstsyn, som jeg mener, er interessant at se på i dag, da det kan
give nogle ret anderledes perspektiver på kunsten og ikke mindst på
kunstkritikken.
Jeg vil anvende Deweys kunstfilosofi og kunstkritik til at reflektere
over og kommentere på kunstkritikken i dag i en opfordring til at overveje
hvilke ambitioner, der fremover skal drive kunstkritikken.
Indledning
Hvad er kunstkritikkens opgave? Dette spørgsmål blev taget op til
diskussion i blandt andet Berlingske og Politiken i juni 2017, da Berlingske
fortæller, at deres debatredaktør, Anne Sophia Hermansen, fremover også
skal være avisens kulturredaktør, således at de to områder slås sammen.
Dette skaber debat om anmeldelsens rolle (Berlingske 2017a). Hermansens
vision er nemlig, at Berlingskes anmeldelser for fremtiden skal være “[...]
mere personlige, samfundskritiske og holdningsprægede.” (Ibid.). Avisens
samfundsdebattører skal altså til at anmelde koncerter, film, litteratur,
kunstudstillinger og arkitektur, med det formål at fortælle avisens læsere
om de kulturelle oplevelser, som debattørerne har haft. Politiken er dog
skeptisk over for Berlingskes nye strategi (Politiken 2017). Politikens
kulturredaktør, Mette Davidsen-Nielsen, mener, at strategien medfører
mindre faglighed i anmeldelserne, som blot bliver udtryk for personlige
præferencer — man går fra kritik, der er funderet i viden, til “synsninger”,
påpeger hun.
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Debatten i dagbladene gør det interessant at stille spørgsmålene: Hvad
skal vi med anmeldelser? Og hvad vil det overhovedet sige at bedrive
kunstkritik? For at besvare spørgsmålet om kunstkritikkens rolle må vi først
se på, hvordan kunst bliver defineret, da vi må have en forståelse for
kunstbegrebet, før vi kan undersøge, hvordan kunst bliver kritiseret og bør
kritiseres, idet en bestemt kunstkritik tager afsæt i en bestemt
kunstforståelse. Her vil vi se på den amerikanske filosof John Deweys
særlige kunstsyn, og senere i artiklen vil vi også se på Deweys idé om, hvad
god kunstkritik skal kunne. Ambitionen med denne artikel er ikke at
diskutere Deweys kunstfilosofi i sig selv, men derimod at se på dens relevans
for kunstkritikken ført herhjemme i dag. Artiklen vil således tage Deweys
idéer om kunstens væsen og kunstkritikkens funktion for pålydende for af
den vej at eksperimentere med, hvad hans tænkning på dette område kan
have at sige overfor en kunstkritik, der domineres af, hvad han vil kalde
‘juridisk kritik’, hvor kunsten værdisættes ud fra eksempelvis stjerner,
hjerter eller andre parametre. For at gennemføre denne øvelse er det dog
nødvendigt først at se på netop Deweys filosofi vedrørende kunsten og
kunstkritikken, og artiklens første (og overvejende) del vil derfor gå med at
præsentere denne.
John Deweys kunstfilosofi: Kunst som levet erfaring
Den amerikanske filosof, John Dewey (1859-1952), udfolder i sit
kunstfilosofiske hovedværk, Art as experience (1934), sin filosofi om kunst
som erfaring. På engelsk betyder experience både erfaring og oplevelse. På
dansk har vi dog ikke ét ord, der på samme vis dækker begge dimensioner,
derfor veksles der mellem ordet erfaring og oplevelse, men begge ord
henviser til Deweys begreb experience. Dewey mener, at kunst alt for ofte
forstås som det, der er på museerne, hvilket betyder, at mange ting slet ikke
betragtes som kunst. Dét anser Dewey for at være problematisk, for ifølge
Dewey kan kunst ikke reduceres til det, der er på museerne, og som han
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bemærker, har drama, musik, maleri og arkitektur ikke oprindeligt haft
nogen speciel forbindelse til teatre, gallerier og museer (Dewey 1934/2005,
5). I antikkens samfund var disse kunstarter tværtimod dele af livet i et
samfund. De havde en social hensigt. Dewey betragter derfor museerne og
gallerierne som institutioner, der isolerer kunsten frem for at gøre den
tilstedeværende gennem templer, forummer og andre former for
samfundsliv. Denne isolation betyder, ifølge Dewey, at kunst bliver kunst
for kunstens skyld. Kunsten skal ikke være esoterisk, men sættes i
forbindelse med det daglige liv, for kunst beror på og udvikler netop det, der
er værdifuldt i hverdagens praksis (Ibid., 5-9).
Idet kunstværker isoleres på museerne, bliver det almindeligt at
identificere værkerne som rent eksterne og fysiske objekter, for eksempel i
form af bøger, malerier og statuer. Værkerne bliver isoleret fra
menneskelige forhold, under hvilke de egentlig er skabt og skal opleves.
Ifølge Dewey består et kunstværk nemlig ikke i dets ydre og fysiske form
adskilt fra menneskelig erfaring, men i hvad produktet gør med og i
erfaringen (Ibid., 1). Kultur skabes ikke i et vakuum men i interaktion
mellem mennesket og dets miljø (Ibid., 28). Derfor er kunstteoriens eller
kunstfilosofiens opgave at genetablere og vise sammenhængen mellem
erfaringen af kunstværker og hverdagens erfaringer; opgaven er at lukke
den kløft, han mener, gør sig gældende mellem kunsten og hverdagslivet.
En teori om kunst skal ikke negligere, men betone kunstens forbindelse til
objekter af konkrete erfaringer. Deweys kunstfilosofiske projekt er at forstå
kunstværker som levet erfaring, fordi kunstværker netop opstår ud af
almindelige erfaringer (Ibid., 9f). Før vi kan forstå kunstværkets æstetiske
kvaliteter, må vi tage udgangspunkt i de æstetiske erfaringer, som vi kender
fra vores hverdag. Først når dette er gjort, kan vi vende blikket mod
kunstens værker.
Livet er kendetegnet ved, at man gør sig erfaringer. Dewey mener, at
menneskets ildhu efter at handle efterlader det med erfaringer af en næsten
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ubegribelig utilstrækkelighed. Alt for mange erfaringer foregår kun på
overfladen, og alt for få erfaringer får mulighed for at gøre sig selv
komplette, fordi en ny erfaring hele tiden begynder og dermed afbryder en
anden. Faktisk mener Dewey, at det, der kaldes erfaring, bliver så spredt og
forvirret, at det næsten ikke fortjener betegnelsen ‘erfaring’ (Ibid., 46).
Fordi mennesket søger de situationer, hvor det kan gøre flest ting på kortest
tid, er dets erfaringer ofte kun lige begyndt og dermed evigt ufuldstændige.
Det vil sige, at ting erfares men ikke på en sådan måde, at de er sammensat
til én fuldbyrdet erfaring (Ibid., 36). Det levende væsen må ikke dvæle for
længe ved eller gå for hurtigt væk fra en erfaring, for så er erfaringen kaotisk,
og den fuldendes ikke (Ibid., 58).
En æstetisk erfaring er en færdig og helt afrundet erfaring, hvor
erfaringens afslutning er en fuldbyrdelse og ikke en standsning eller en
opløsning (Ibid., 37). Erfaringen er æstetisk, fordi der er en forbindelse,
mellem den oplevelse man har og dét i éns omgivelser, der medfører
oplevelsen (Ibid., 50). Der er nogle situationer, som træder helt særligt frem
for én: ”There is that meal in a Paris restaurant of which one says ’that was
an experience’.” (Ibid., 37). Vi spiser hele tiden måltider, men vi husker
alligevel dén middag på den parisiske restaurant, som vi engang besøgte.
Den står for os som noget helt særligt. Denne form er æstetisk, idet der sker
en forening af situationens dele til en helhed (Ibid., 83).
Kunstnerens rolle er at tage disse træk fra de hverdagsmæssige
erfaringer, som har æstetisk kvalitet og intensivere dem. Med denne
kunstopfattelse får kunsten et ’uddannende’ potentiale; ved at konsultere
kunsten kan man lære at blive i stand til at ’forstå’ sine egne
hverdagserfaringer. Måske kan kunsten oven i købet gøre os mere
nærværende i nuet. For den æstetiske erfaring fordrer netop tilstedeværelse,
nærvær og fuldstændiggørelse, hvilket ikke gør sig gældende, når erfaringen
er anæstetisk — og det er den ofte, fordi vores hverdag er præget af
utålmodighed.
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At være kunstner kræver indlevelse, og det gør det også at være
beskuer. For at tænke over og udfolde et emne, som værket præsenterer, må
man kaste sig ud i det aktivt og respondere på værket (Ibid., 55). At modtage
et værk er altså en proces, hvor man perciperer kunstværket ved at tage det
til sig og begynde at studere det. Denne proces består af en serie af
handlinger, der skal ende med fuldbyrdelse, for ellers er der blot tale om
genkendelse og ikke om æstetisk perception. Beskueren må interagere med
værket og forsøge at skabe sin egen erfaringsoplevelse, og denne oplevelse
må inkludere processer, der er tilsvarende med dem, som kunstneren gik
igennem, da han producerede værket. Beskueren må ligesom kunstneren
forene elementerne i værket til en helhed. Beskuerens aktivitet er yderst
væsentlig, for kunstværket får først æstetisk status, når det bliver en
oplevelse, altså når det bliver erfaret (Ibid., 54, 56).
Som beskuer af et kunstværk er man indstillet på, at værket rummer
mening, og denne mening må beskueren som sagt være aktiv for at opleve.
Det er Deweys opfattelse, at man kan blive ‘klogere på et værk’ ved at søge
hjælp hos andre. Ifølge Dewey er det nemlig den professionelle kritikers
rolle at støtte beskueren i vedkommendes aktive proces. Hvis beskueren
konfronteres med en kritik af kunstværket, kan beskueren hjælpes til at
“lære at se og høre” (Ibid., 338). Kritikken vil nemlig være “en undersøgelse
af et land”, som kan guide den person, der rejser gennem landet (Ibid., 322).
Deweys kunstkritik
Deweys idé, om hvordan man bør kritisere kunst, udspringer direkte af hans
kunstfilosofi, og hos Dewey har kunstkritikken et klart formål. Han mener,
at kritikken skal være analyserende og vejledende, så beskueren kan hjælpes
til at udvide sin egen oplevelse af et kunstværk og få en oplevelse, som
vedkommende ellers ikke ville have haft: “The function of criticism is the
reëducation of perception of works of art; it is an auxiliary in the process, a
difficult process, of learning to see and hear.” (Dewey 1934/2005, 338). Det
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er en dannelse af beskuerens oplevelser, der er en hjælp til at lære rigtigt at
åbne sine sanser og opleve værket. Kritikeren er en guide, der hjælper
beskueren til nye erfaringsmæssige højder (Ibid., 327). Det er altså stadig
oplevelsen af kunstværket, der er central, og kritikken skal bringe noget nyt
ind i beskuerens oplevelse, der fungerer som en ledetråd til at opdage nye
sider af værket. Den nye, udvidede oplevelse af værket kan kritikeren give,
fordi vedkommende har meget erfaring med kunst og derfor er i stand til
forbinde det pågældende kunstværk med tidligere oplevelser (Ibid., 324).
Dewey hævder, at man kun har forstået et værks fulde betydning, hvis
man i sin oplevelse går gennem de samme processer, som kunstneren
gjorde, da vedkommende producerede værket (Ibid., 338). Kritikeren (for
så vidt også beskueren) foretager nemlig den samme operation som
kunstneren, når vedkommende skaber mening i værket, ved at forene de
enkelte dele til en helhed, og først da er man i stand til at forstå værket (Ibid.,
326).
For Dewey er det oplevelsen af kunsten, der er det centrale, når man
skal forsøge at forstå, hvad kunst er. Men oplevelsen af kunst er forskellig
fra person til person, og man har ikke de samme forudsætninger for at
kunne forstå et kunstværk. Ifølge Dewey har alle, beskueren såvel som
kritikeren, præferencer for forskellige typer af værker eller særlige
teknikker. Disse præferencer bruger man, når man skal forstå et værk. Det
kan dog være svært at se ud over sine egne forudsætninger og præferencer
og rent faktisk få noget ud af et værk. Derfor må kritikeren bruge sine
præferencer til at forstå kunsten og formidle den, ved at bearbejde sin
præference og blive sig den bevidst, så andre også kan udvide deres
oplevelser af kunstværkerne og opnå nye dimensioner af deres
kunstoplevelser. Det gør man gennem diskrimination og forening (Ibid.,
326).
En kritik er med Deweys ord en analyse, der ender i en syntese; det er
en diskrimination af elementerne i et værk, hvor denne adskillelse resulterer
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i en forening, og i foreningen forbindes elementerne til en helhed. Ifølge
Dewey er der ingen regler for, hvordan man skal bestemme værkets dele
som et hele (Ibid., 323). Den helhed, som kritikeren kommer frem til, må
dog være hentet fra værket selv. Kritikeren skal skabe en forening ved at
fremdrage elementer, der rent faktisk er i værket (Ibid., 327).
En god kritik henviser til selve kunstværket ved for eksempel at citere
eller beskrive værket, for en kritik skal ikke kun være en værdisætning af et
værk. Man kan som kritiker godt give sin holdning til kende og værdisætte
et værk som godt eller dårligt, men først efter grundig overvejelse, så
vurderingen bliver så reflekteret som muligt (Ibid., 321). En kritik er nemlig
en undersøgelse af et værk og dets egenskaber, en kritik er ikke i
udgangspunktet optaget af at sætte en værdi på værket. Desuden er det ikke
kritikerens opgave at give en endelig vurdering — dén skal snarere overlades
til den enkelte beskuer. For kritikken er blot et ‘socialt dokument’, som alle,
der har perciperet det kritiserede kunstværk, kan vurdere (Ibid., 321).
Kritikken er et supplement til det oprindelige kunstobjekt og skal derfor
altid ses i forbindelse med værket.
Den juridiske og den impressionistiske kunstkritik
Når Dewey mener, at man skal forstå kunstkritik som en undersøgelse
bestående af en diskriminerende og en forenende fase, gør han samtidig op
med to former for kritik: den juridiske kritik og den impressionistiske kritik.
Dewey hævder, at det meste kritik er inficeret af den juridiske måde at
vurdere værker på (Dewey 1934/2005, 312). En kritiker af den juridiske
skole (”The School of Judical Critisism”, ibid., 313) påhæfter ifølge Dewey
et kunstværk med en endelig dom, som ikke kan diskuteres. Denne dom
fastsættes ud fra nogle fastlagte kriterier, som man mener, kunst kan
bedømmes ud fra (Ibid., 312). Det er Dewey imod, fordi den juridiske kritik
hermed ikke tager højde for den individuelle oplevelse, som beskueren kan
have af værket, og som kunstneren havde, da han skabte værket. I stedet har
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den juridiske kritik fokus på den endelige bedømmelse fra en autoritet.
Ifølge Dewey kan den juridiske kritik ikke bruges til at forstå kunst, fordi
denne form for kritik ikke er en kvalitativ bedømmelse, men en kvantitativ
måling af noget fysisk (Ibid., 319). I stedet for at se kunstværket i sig selv,
måles det efter en model for, hvordan et kunstværk bør udformes, hvilket
fastsætter et ideal for al kunst. Det betyder ifølge Dewey, at den juridiske
kritik ikke kan håndtere nye måder at leve på, fordi dét netop fordrer nye
måder at udtrykke sig på, og altså ikke blot fasttømrede modeller. Fordi
kunsten netop udtrykker det levede liv, som hele tiden afkræver nye
udtryksmåder, kan den ikke bedømmes ud fra fastlagte rammer. Desuden
påpeger Dewey, at kvantitative målinger kan foretages af alle, hvis de kender
de fastlagte kriterier. Kvantitative målinger udgør derfor ikke en kvalificeret
bedømmelse: “The child who can use a yardstick can measure as well as the
most experienced and mature person, if he can handle the stick, since
measuring is not judgement but is a physical operation [...]” (Ibid., 320).
Ifølge Dewey er den juridiske kritik ikke anvendelig, for bedømmelse er ikke
måling. Det er ikke muligt at opsætte kvantitative standarder for kunsten,
og det er ikke meningen, at en kunstkritik skal måle fysiske data.
Den impressionistiske kritik er en reaktion på den juridiske, hvor
indtrykket er det eneste vigtige ved et kunstværk, og hvor man ikke skal
analysere kunstværket, men lade indtrykket tale for sig selv. I den
impressionistiske kritik er en fast bedømmelse ikke mulig, men skal
erstattes af en erklæring af, hvilken effekt værket har på én selv som beskuer
(Ibid., 317). Man skal ikke analysere værkets indvirkning på én, men lade
værket stå alene. Dewey kritiserer denne form for kritik ved at pointere, at
man, for det første, ikke kan definere et indtryk uden samtidig at analysere
det. Selve det, at man forsøger at definere et indtryk, er en analyse i sig selv,
og dermed er der ikke noget, der er rent impressionistisk. Et andet
kritikpunkt er, at en impressionistisk kritik kun kan bruges til at sige noget
om kunstværkets effekt i det øjeblik, beskueren oplever værket, og at
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kunstværkets effekt ikke rækker ud over dette øjeblik. Det medfører ifølge
Dewey, at oplevelser bliver udvandet til meningsløse tilfældigheder (Ibid.,
318). For Dewey er kunstoplevelser alt andet end meningsløse hændelser,
tværtimod er disse oplevelser, grundet deres karakter af fuldbyrdelse, yderst
vigtige.
Kunstkritikken i dag
Hvis man ser på diverse anmeldelser og kritiker i aviser og litterære
tidsskrifter, er den dewianske tilgang til kunsten sjældent at finde. Muligvis
fordi det stiller store krav til kritikeren, som skal kunne berige læseren med
en dybere indsigt i værket gennem diskrimination og indlevelse (og som jo
også arbejder med korte tidsrammer og begrænset spalteplads). Men uanset
hvad forklaringen måtte være, er der noget, der kan tyde på, at Deweys
diagnose af, at de to typer kunstkritik ‘juridisk’ og ‘impressionistisk’ kritik
også dominerer i dag, også gælder i den danske kulturverden. Det skal vi se
nærmere på i den hermed indledte afsluttende diskussion på artiklen.
David Favrholdt (1931-2012) står som repræsentant for en version af
den juridiske kunstkritik herhjemme. I hans værk Æstetik og filosofi - seks
essays fra 2000 fremsætter han nogle bestemte parametre, hvorudfra man
kan bedømme et værk på en skala fra 1-10, og dermed fastsætte dets værdi
ud fra blandt andet kompleksitet, teknik, æstetisk-skønne kvaliteter,
intellektuel appel, emotionel appel og så videre (Favrholdt 2000, 120ff).
Favrholdts parametre benyttes ikke direkte i den nuværende kunstkritik,
men man ser på mange af de samme ting i et værk, og hvis værket for
eksempel mangler æstetisk-skønne kvaliteter eller en intellektuel appel, kan
det så at sige ‘trække ned’ i anmelderens samlede vurdering af værket.
Kritikerne lægger vægt på mange af de samme ting som Favrholdt gør, og
især de kritikere, der giver et værk et antal hjerter eller stjerner, accepterer
i hvert fald præmissen om at kunst kan værdisættes med et enkelt tal og let
sammenlignes med andre værker.
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Favrholdts idé, om hvad kunstkritik skal kunne, er overvejende
juridisk, og den juridiske tilgang virker da også til at være den mest udbredte
måde at bedrive kunstkritik på. Med andre ord er Deweys kritik af,
hvorledes der bedrives kunstkritik stadig relevant, ligesom hans ambition
om at lade kunstkritikken bane vejen for læserens æstetiske oplevelse stadig
står som et muligt og, ud fra Deweys filosofiske overvejelser, frugtbart
alternativ til den førte kunstkritik.
Refleksion over ambitionerne for kunstkritikken i dag
Kunstkritikken bruges med andre ord ikke til at guide læserens oplevelse
mod en større forståelse og en mere fuldendt æstetisk erfaring, som er
Deweys ambition, men er derimod i høj grad værdisætning af værket.
I en artikel i Politiken om filmåret 2017 kunne man læse, at anmeldere
og biografgængere er dybt uenige om, hvad en god film er. De film, som
brugerne af kino.dk gav topkarakterer, fik totalt bundkarakterer af de
professionelle anmeldere og filmkritikere (Politiken 2018). Film som 50
Shades of Gray og Fast and Furious 8, der blev sendt i de danske biografer
i 2017 delte vandene, da de ifølge Politiken fik højest to hjerter af de
professionelle anmeldere, mens brugerne af kino.dk har givet dem fem og
seks stjerner (Ibid.). Den store forskel overrasker måske ikke, men hvis
forskellen er så stor, og anmelderne tydeligvise ser efter andre ting eller har
andre krav, til de film de ser, og er ude af trit med brugernes ønsker og
oplevelser, hvad bruges de mange anmeldelser så til?
Hvis det ikke er kunstkritikkens ambition at udvide læserens oplevelse
til en dybere indsigt i værket, og kritikken heller ikke kan bruges som
værdisætning fordi det er så langt fra, hvordan brugerne ville værdisætte
værket, hvad er så ambitionen for kunstkritikken? Der er selvfølgelig mange
forskellige typer kunstkritik og anmeldelser, men hvis den eneste ambition
er anmelderen eller kritikerens personlige dom over værket, bliver
anmeldelsen hurtigt intetsigende og måske ligefrem overflødig. For da

TIDskrift Vol. XII: 52

bliver anmeldelsen langt hen ad vejen subjektivistisk-relativistisk, hvormed
enhver anmeldelse er lige så god som en anden. Kunstkritikkens rolle
risikerer at blive reduceret til underholdning og ‘snik-snak’, hvis der ikke er
en ambition, der driver den.
Her ville Deweys måde at bedrive kunstkritik på, måske kunne vise en
anden vej, hvor anmeldere og kritikere påtager sig den store opgave at åbne
læsernes verden og lede vejen for dem, ind i en hidtil lukket verden, gennem
analyse, diskrimination og forening. Dewey har også et demokratiserende
projekt i sin kunstforståelse. Hvis man for eksempel køber billet til
Louisiana eller Trapholt, men ikke får andet ud af besøget end at ‘det da var
meget

pænt’,

har

man

ikke

udnyttet

det

fulde

potentiale

af

kunstinstitutionerne (og kunne måske have brugt pengene på noget andet).
Hvis befolkningen skal have lige adgang til kulturen, må man også give folk
forudsætninger at kunne forstå kulturen, ellers er det alligevel kun en
brøkdel, der får noget ud af kulturtilbuddene.
En kunstkritik skal ikke kunne reduceres til en kort beskrivelse af
værket eller en anbefaling til at købe billet til forestillingen. Kritikken er en
vigtig del af det demokratiske samfund, så alle kan få adgang til kunsten.
Man behøver ikke at være enig med Dewey, men lad der være en høj
ambition for kunstkritikken — ligesom for kunsten.
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Canguilhem og biologiens
filosofi
– En oversættelse af essayet "Le normal et le pathologique" af Georges
Canguilhem
Oversat af Simon Okholm, AU · udgivet sept e mb er 2 0 18

Forord til oversættelsen
Nærværende oversættelse er kapitel seks fra bogen La Connaissance de la
vie, skrevet af den franske filosof og læge Georges Canguilhem (1904-1995),
som er en essaysamling der blev udgivet i 1952. Udgaven der er brugt til
oversættelse er fra 1971, en efterset og forlænget 2. udgave af fjerde oplag,
udgivet af forlaget Librairie Philosophique J. Vrin, som befinder sig ved
Place de la Sorbonne nr. 6 i Paris, Frankrig.
Originaltitlen på kapitlet er "Le normal et le pathologique", og den kan
i store træk siges at være en kompakt sammenfatning af centrale aspekter
af Canguilhems såkaldte ’biologiske filosofi’ (jf. Sholl 2016). En biologisk
filosofi, der retter sig mod at afklare spørgsmål indenfor lægevidenskaben,
og som allerede i sine grundtræk blev udarbejdet i forlængelse af hans
doktorafhandling i medicin, og som bar titlen Essai sur quelques problèmes
concernant le normal et le pathologique fra 1943. Senere i 1966 blev
afhandlingen sammenført med nogle nye refleksioner, og udgjorde derefter
en samlet bog (jf. Canguilhem 1966).
Med hensyn til oversættelsen er der foretaget visse justeringer: Alle
litteraturreferencer er i originalteksten skrevet som fodnoter, men for at
passe til TIDskrifts format, er de blevet flyttet om bagerst i teksten; dog er
uddybende fodnoter selvfølgelig bibeholdt deres originale plads. Desuden
er litteraturreferencer henført til originalsprogsudgaven med mindre, at en
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dansk oversættelse har været tilgængelig. Canguilhem har i bogen en
tendens til en vis løssluppen brug af citater, hvor han ikke altid tager sig
tiden til at tilføje forfatternavn, årstal og sidetal; dette har jeg valgt at lade
stå som det er, eftersom det ville kræve et for stort arbejde at opspore. Alle
citeringer er også oversat af undertegnede med undtagelse af en enkelt, hvor
jeg i stedet har benyttet mig af en tilgængelig danskoversættelse. Et par
steder har jeg tilføjet årstal ved nævnelse af enkelte værker, som
Canguilhem har undladt. Forfatternavne er i originalteksten som regel kun
nævnt ved efternavn, men i oversættelsen har jeg valgt at kalde dem ved
deres fulde navn, når de nævnes for første gang; ellers følger oversættelsen
originalteksten i den henseende. Lægefagtermer er i originalteksten blevet
omskrevet til lægmandssprog, så læsningen ikke unødigt forstyrres af at
skulle opsøge lægehåndbog. Med hensyn til tegnsætning har jeg, når det har
været muligt, indført visse punktummer og semikoloner i oversættelsen for
at forkorte visse af Canguilhems længere sætningskonstruktioner. For at
forbedre læseoplevelsen yderligere har jeg et par steder valgt at indføre
parenteser, når Canguilhem med visse indskudte sætninger specifikt ønsker
at uddybe et begreb, selvom størstedelen af de indskudte sætninger er
beholdt som i originalen. Til sidst skal det siges, at jeg ved nogle ordvalg har
valgt at tilføje originalsprogets i parentes efterfølgende.
Litteraturreferencer
Canguilhem, Georges. 1971 [1952]. La Connaissance de la vie. 2 udgave, 4.
oplag, Paris: Librairie philosophique J. Vrin,
Canguilhem, Georges. 1966. Le normal et le pathologique. Paris: Presses
Universitaires de France
Sholl, Jonathan. 2016. “Escaping the conceptual analysis straitjacket:
Pathological mechanisms and Canguilhem’s biological philosophy” i
Perspectives in Biology and Medicine, vol. 58, nr. 4, pp. 395-418
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Det normale og det patologiske
Uden begreberne om det normale og det patologiske vil lægens tanke og
aktivitet være uforståelig. Der skal dog meget til før, at disse begreber er lige
så klare for en medicinsk dom (fr. jugement), som de er uundværlige for
den. Er begrebet om det patologiske identisk med begrebet om det
anormale? Er det patologiske det modsatte eller modsætningen til det
normale? Og er det normale identiske med det at være rask? Er anomalien
den samme ting som anormalitet? Og endelig hvad skal vi tænke om
monstre? Forudsat at begrebet om det patologiske kan opnå en
tilfredsstillende afgrænsning i forhold til de relaterede begreber, tror vi så,
at farveblindhed er et patologisk tilfælde på samme fod med hjertekrampe,
eller at en medfødt hjertefejl er på samme fod som malaria? Er der en anden
identitet mellem en svækkelse i livets orden og en permanent trussel mod
det vegetative liv, end det ene adjektiv i det menneskelige sprog, som
beskriver dem? Det menneskelige liv kan have en biologisk mening, en
social mening og en eksistentiel mening. Alle disse meninger kan i flæng
være bevaret i bedømmelsen (fr. appréciation) af de modifikationer, som
sygdommen udsætter det levende menneske for. Et menneske lever ikke ene
og alene som et træ eller en kanin.
Man har ofte bemærket tvetydigheden i termen normal: Snart
betegner det en kendsgerning, der kan beskrives ved statistisk optælling (et
gennemsnit af opmålinger af et træk, præsenteret hos en art og et flertal af
individer, som fremviser det træk eller med nogle få forskelle, der vurderes
ligegyldige), og snart betegner det et ideal, et positivt bedømmelsesprincip,
i betydningen af at være prototypen eller den perfekte form. At disse to
betydninger altid er forbundet, så at termen om det normale altid er uklar
(fr. confus), er de råd, som er givet os for at undvige denne tvetydighed (jf.
Lalande 1904). Imidlertid er det måske mere påtrængende at lede efter
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grundene til denne tvetydighed for at kunne forstå dets fornyede vitalitet og
tage ved lære snarere end at få råd.
Det, som er på tale, er i grunden lige så meget genstand for biologien
som for lægekunsten. I sit værk Recherches physiologiques sur la vie et la
mort (1800) fandt Marie François Xavier Bichart det særegne kendetegn
hos organismer i ustabiliteten af vitale kræfter, i irregulariteten af vitale
fænomener - i modsætningen til uniformiteten af fysiske fænomener; og i
sit Anatomie générale (1801) gjorde han opmærksom på, at der ikke er
nogen patologisk astronomi, dynamik eller hydraulik, fordi de fysiske
egenskaber aldrig afviger fra ”deres naturlige type” og har derfor ikke behov
for at blive bragt tilbage. I disse to iagttagelser ligger det essentielle i
Bicharts vitalisme; men som det har været i de sidste hundrede år, så har
det at beskrive en medicinsk eller biologisk teori som ’vitalistisk’ været for
at nedgøre den, hvorfor man har forsømt at give disse iagttagelser al den
opmærksomhed, de fortjener. Dog er det på tide at gøre op med anklagen
fra metafysikken - altså fra fantasien for ikke at sige for meget, som forfølger
vitalisterne af det attendeårhundrede. I virkeligheden, og det kan vi sagtens
vise andetsteds, så er vitalismen forkastelsen af to metafysiske fortolkninger
af årsagerne bag organiske fænomener: Animisme og mekanisme. Alle
vitalister af det attendeårhundrede er newtonianere, mænd som frasiger sig
hypoteser om fænomenernes essens, og som kun mener at skulle beskrive
og koordinere effekterne sådan som de opfatter dem direkte og fordomsfrit.
Vitalismen er den simple erkendelse (fr. reconnaissance) af originaliteten
af det vitale faktum. I den forstand er Bichats iagttagelser, der forbinder de
to karaktertræk om irregularitet og patologisk forandring til den vitale
organisation, som et specifikt faktum, og det virker for os til at skulle følges
nøje.
I grunden drejer det sig om intet mindre end at vide, hvorvidt vi skal
behandle den levende som et system af love eller som en organisation af
egenskaber, om hvorvidt vi skal tale om livets love eller om en livets orden.
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Alt for ofte anser de lærde naturlovene for at være essentielt invariante,
hvormed singulære fænomener udgør tilnærmelsesvise kopier, men som
forsømmer at genopføre helheden af deres formodet lovmæssige realitet. Ud
fra sådan en forståelse forekommer det singulære, dvs. afvigelsen (fr. écart),
variationen, at være et nederlag, en fejl en urenhed. Det singulære er således
altid irregulært, men dette er på samme tid fuldstændig absurd, da ingen
kan forstå hvordan en lov, hvis realitet (garanteret af invariansen eller
selvidentiteten) både er verificeret af diverse eksempler og samtidig ude af
stand til at reducere dens forskellighed, dvs. deres unøjagtighed. Dette er på
trods af den moderne videnskabs udskiftning af begrebet om lov med
begrebet om slægt (fr. genre), hvor det første af disse begreber holder fast
ved en særlig betydning om typen som uforanderlig og reel i den anden (og
hvor filosofien holdte en eminent plads), således at forholdet mellem lov og
fænomen (tyngdekraftsloven og faldet af den tagsten, der dræbte Pyrrhus)
altid er dannet ud fra en model om forholdet mellem slægt og individ
(mennesket og Pyrrhus). Vi ser således, uden hensigten om at falde i et
paradoks eller en ironi, genkomsten af det velkendte problem fra
Middelalderen om Universaliestriden.
Dette har heller ikke undsluppet Claude Bernards opmærksomhed. I
Principes de Médicine expérimentale (1947) vier han problemet om
realiteten af typer og individets forhold til typer (i henhold til problemet om
den individuelle relativitet af patologiske kendsgerninger) nogle sider, der
er rigere på invitationer til at reflektere, end på egentlige svar. Det er ikke
tilfældigt, at vi henvender os til Claude Bernard frem for andre. For vi ved,
hvor meget energi Claude Bernard i sit l’Introduction à l’Etude de Médicine
expérimentale (1945) og ligeså i Principes de Médicine expérimentale
(1947, kapitel femten) brugte på at bekræfte lovmæssigheden af vitale
fænomener og deres vedholdenhed ligeså rigoristisk under definerede
betingelser som de kan være hos fysiske fænomener; kort sagt, den energi
han lagde i at gendrive Bichats vitalisme, som anses for at være en
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indeterminisme. Imidlertid nøjagtig i les Principes (side 142 og
efterfølgende) føres Claude Bernard til at konstatere, at hvis ”sandheden
ligger i typen, så befinder realiteten sig altid udenfor denne type, som den
konstant differentierer sig ud fra. For lægen er dette imidlertid en meget
vigtig sag. For det er altid individet han har med at gøre. Han er ikke læge
for den menneskelige type, for den menneskelige art.” Det teoretiske og
praktiske problem bliver således at studere ”forholdene mellem individet og
typen.” Dette forhold forekommer at være følgende: ”Naturen har en ideal
type for alle ting, det er sikkert; men denne type er aldrig realiseret. Hvis
den var blevet realiseret, så ville der aldrig være individer, og alle ville ligne
hinanden.” Forholdet som konstituerer særegenheden af ethvert værende,
enhver fysiologisk og patologisk tilstand er ”nøglen til den idiosynkrasi,
hvorpå hele medicinen hviler.” Men på samme tid som det er en nøgle, er
dette forhold også en forhindring. Forhindringen for biologien og for den
eksperimentelle medicin ligger i individualiteten. Denne vanskelighed
møder vi ikke i eksperimenter med det rå værende. Derfor registrerer
Claude Bernard alle årsagerne, der er forbundet i individualiteten, som, i tid
og rum, ændrer de levendes tilsyneladende lignende reaktioner til
tilsyneladende identiske eksistensbetingelser.
Til trods for Claude Bernards prestige blandt læger og fysiologer (jf.
Grmek 1964, 208), så vil vi ikke tøve med at formulere visse forbehold
vedrørende refleksionerne ovenfor. Erkendelsen af individuelle, atypiske og
irregulære eksistenser som fundamentet for det patologiske tilfælde er, alt i
alt, nok en fin, men ufrivillig, hyldest til Bicharts skarpsindighed. Men det,
som forhindrer den hyldest fra at være fuldstændig, er overbevisningen om
en fundamental lovmæssighed af livet analogt til materien, en overbevisning
som ikke nødvendigvis bevidner hele den klogskab, som man normalvis har
tilskrevet ham. For at bekræfte at sandheden er i typen, men at
virkeligheden er uden for typen (altså at bekræfte at naturen har typer, men
som ikke er realiseret), er dette ikke i sidste ende at gøre erkendelsen
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magtesløs over for at begribe det reelle? Og beretter det ikke indvendingen,
Aristoteles dengang gjorde mod Platon: Hvis vi adskiller ideerne fra tingene,
hvordan kan vi så gøre rede for eksistensen af tingene og læren om ideerne?
Og bedre endnu, at se i individualitet ”en af de mest betydelige forhindringer
for biologien og den eksperimentelle medicin”, er det ikke en nok så naiv
måde at miskende, at videnskabens forhindring og videnskabens genstand
er en og samme? Hvis videnskabens genstand ikke er en forhindring, der
skal overkommes, en ’vanskelighed’ i den kartesianske betydning, altså et
problem at løse, hvad ville det så være? Så kunne vi ligesåvel sige, at
diskontinuiteten af hele tal er en forhindring for aritmetikken. Sandheden
er, at Claude Bernards biologi indebærer en fuldstændig platonisk opfattelse
af love allieret med en dyb sans for individualiteten. Da denne opfattelse og
følelse ikke stemmer overens, så har vi ret til at spørge, hvorvidt den
berømte ’eksperimentelle metode’ ikke kunne være en simpel avatar for den
traditionelle metafysik, og hvis vi ville søge argumenter til støtte for dette
forslag, så ville vi først og fremmest finde dem i Claude Bernards velkendte
modvilje mod statistiske beregninger, hvilket vi ved har spillet en rolle i
biologien i længere tid. Denne modvilje er et symptom på hans manglende
evne til at begribe forholdet fra individet til typen som andet, end en
forandring ud fra en ideal perfektion sat som en fuldendt essens forud for
alle forsøg på produktion ved reproduktion.
Vi vil nu spørge, hvorvidt vi, ved at betragte livet som en orden af
egenskaber, ikke vil komme tættere på at forstå visse uløselige problemer i
det andet perspektiv. Når vi taler om en orden af egenskaber, så vil vi
betegne en organisation af kræfter (fr. puissances) og et hierarki af
funktioner, hvis stabilitet nødvendigvis er prekær, eftersom det er løsningen
på et problem om ligevægt, om kompensation, om kompromis mellem
forskellige og konkurrerende magter (fr. pouvoirs). I sådan et perspektiv er
irregularitet og anomali ikke at opfatte som tilfældigheder, der påvirker
individet, men som selve dets eksistens. Leibniz døbte dette forhold
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’identitetsprincippet’ snarere end han forklarede det, ved at bekræfte at der
ikke er to individer som er ens og forskellige kun ved solo numero. Ud fra
dette kan vi forstå, at hvis individer af samme art faktisk forbliver
adskillelige og ikke-udskiftelige, så er det fordi de først og fremmest er det
ved deres ret. Kun ved den hypotese, hvor naturlovene opfattes som
generiske og evige essenser, er individet et irrationelt provisorium og
beklagelig. Afvigelsen præsenterer sig som en ’aberration’ (fr. aberration)
som den menneskelige kalkule ikke formår at reducere til en simpel formels
nøjagtige identitet, og dens forklaring gør den til en fejl, et nederlag eller en
ødselhed fra en natur, som formodes både intelligent nok til at bære sig ad
simple veje og al for rig til at bestemme sig for at tilpasse sig sin egen
økonomi. For os forekommer en levende slægt dog kun at være en levedygtig
slægt i den udstrækning, den viser sig at være frodig, dvs. at være
nyskabende (fr. producteur de nouveautés), hvor umærkelige de så end
virker ved første øjekast. Vi ved nok, at arter nærmer sig deres ende, når de
har indledt sig irreversibelt i ufleksible retninger og har vist sig selv i rigide
former. Kort sagt, så kan vi fortolke den individuelle særegenhed som et
nederlag eller som et forsøg, som en fejl eller som et vovestykke. I den anden
hypotese afsiger mennesket ikke nogen dom af negativ værdi, præcist fordi
forsøgene eller vovestykkerne (som er levende former) ikke så meget
betragtes som værende sat i forhold til en reel, forudbestemt type, men som
organisationer hvis gyldighed, dvs., hvis værdi, er henført til deres
eventuelle succes i livet. Endelig så er det fordi, at værdien er i den levende
at ingen dom fældes om dens eksistens. Heri ligger den dybe mening med
identiteten mellem værdi og sundhed, som er bevidnet af sproget: Valere på
latin betyder ’at have det godt’. Fra det øjeblik gentager termen anomali den
samme non-pejorative betydning som det tilsvarende adjektiv anomal (som
i dag er forældet), men som almindeligvis var brugt af naturalisterne fra det
attendeårhundrede, navnlig af Comte de Buffon, og igen ret sent i det
nittendeårhundrede af Antonie Augustin Cournot. En anomali er
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etymologisk set en ulighed, en gradsforskel. Det anomale er simpelthen det
forskellige.
Til støtte for den foregående analyse, vil vi henvise til to interessante
retninger fra den nutidige biologi. Vi ved, at den eksperimentelle
embryologi og teratologi i dag anser produktionen og studiet af
monstrøsiteter som adgangen til at erkende mekanismerne bag æggets
udvikling (jf. Etiennes Wolffs arbejde). Her er vi virkelig ved antipoden til
den aristoteliske teori om monstrøsitet, der både er fikseret og ontologisk.
Aristoteles ville ikke have søgt naturlovene i det, han betragtede for at være
en mislykket levende organisation. Og det er logisk med et begreb om
naturen, som tager den for at være et hierarki af uforanderlige former.
Omvendt, hvis vi anser den levende verden for at være et forsøg på
hierarkisering af mulige former, så er der ikke i sig selv og a priori en forskel
mellem en vellykket form og en mislykket form. For egentlig kan vi ikke tale
om mislykkede former. Der kan ikke mangle noget ved den levende, hvis vi
gerne vil indrømme, at der er tusind og en måde at leve på. Ligesom at der i
krig og i politik ikke er en definitiv sejr, men kun en relativ og prekær
overlegenhed eller ligevægt, så er der på samme måde i livets orden ikke
nogen succeser, som radikalt devaluerer andre forsøg og får dem til at
fremstå mislykkede. Alle succeserne er truede, eftersom individerne dør, og
selv arterne uddør. Succeserne er forsinkede nederlag, og nederlagene er
forfejlede succeser. Det er formernes fremtid som afgør deres værdi.1 Alle
levende former er, for at bruge et udtryk fra Louis Rolue i hans store værk
Les Poissons (1937), ”normaliserede monstre.” Eller som Gabriel Tarde
siger det i L’Opposition universelle (1897): ”det normale er nulpunktet for
monstrøsitet”, hvor nulpunktet er skal forstås i betydningen af grænsen for

“Et frø lever; men der er dem, som ikke kan udvikle sig. Dem, der prøver at leve, de former
sig til at blive monstre og monstrene dør. I sandhed kender vi dem kun for deres
bemærkelsesværdige evne til ikke at kunne vare ved. Anormale er dem, som har en smule
mindre fremtid end de normale.” skrev Paul Valéry i forordet til den anden
engelskoversættelse af La Soirée avec Monsieur Teste (jf. Valéry, 1989).
1
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bortsvinden (fr. limite d’évanouissement). Termerne i forhold til den
klassiske reference er byttet om.
Det er i den samme ånd, at vi skal forstå forholdet, anlagt af visse
nutidige biologer, mellem fremkomsten af mutationer og mekanismerne i
genesen af arterne. Genetikken, som til at begynde med tjente til at gendrive
darwinismen, bruges i dag nok så frivilligt til at bekræfte og forny den. Ifølge
Georges Teissier (1945) er der ingen art selv i det vilde (fr. état sauvage),
der ved siden af de ’normale’ individer ikke indbefatter visse originaler eller
excentrikere, altså bærere af nogle mutantgener. For en given art er det
nødvendigt at indrømme en vis variation i generne, hvorpå tilpasningens
plasticitet afhænger, altså den evolutionære kraft (fr. le pourvoir évolutif).
Uden at kunne bestemme om der findes gener af foranderlighed (som man
har troet at kunne identificere ved visse planter), hvis tilstedeværelse ville
kunne forøge spillerummet for andre geners mutationer, så må vi
konstatere, at de forskellige slægtslinjer (genotyper) præsenterer forskellige
’værdier’ i forhold til eventuelle, omgivende omstændigheder. Selektionen,
dvs. miljøets sortering er snart konservativ i stabile situationer og snart
fornyende i kritiske situationer. I visse tilfælde så ”er de mest risikable
forsøg mulige og tilladelige.” Med hensyn til nyskabelsen, de hidtil ukendte
omstændigheder og i forlængelse heraf de opgaver, som det befordrer, så
kan et dyr arve særlige dispositioner til at understøtte funktioner, der fra nu
af er uundværlige ligesåvel som organer, hvis værdi er forsvundet. ”Dyret og
planten fortjener ligesåvel at blive beundret som kritiseret.” Men de lever,
og de reproducerer sig, og det er det eneste vigtige. Således forstår vi,
hvordan det går til, at nogle arter uddør, og hvordan andre ”som var mulige,
aldrig blev realiseret.”
Vi kan således konkludere her, at termen ’normal’ ikke har nogen
egentlig absolut eller essentiel mening (fr. sense). I et tidligere arbejde har
vi foreslået (jf. Canguilhem 1943), at hverken den levende eller miljøet kan
kaldes normal, hvis de betragtes hver for sig, men kun i deres relation til
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hinanden. For det er kun således, at vi kan bevare en ledetråd, uden hvilken
vi ville være nødt til at betragte det anormale - dvs. dét, man tror, er det
patologiske - altså ethvert anomalt individ (bærer af anomalier) for at være
en afvigelse i forhold til en specifik, statistisk defineret type. I det omfang at
den anomale levende senere viser sig at være en mutant, som til at begynde
med er tolereret og senere breder sig, så vil undtagelsen blive reglen i den
statistiske forståelse af ordet. Men i det øjeblik, hvor den biologiske
opfindelse står model for en undtagelse fra tidens statistiske norm, så må
den i en anden betydning være normal selvom den ikke er erkendt således,
uden hvilken vi ender med den biologiske modsætning, at det patologiske
ved reproduktion ville kunne afføde det normale.
Ved blandingen af genetiske variationer og svingninger mellem
kvantiteten og kvaliteten af eksistensbetingelser eller deres geografiske
fordeling, kan vi begribe, at det normale snart betyder en gennemsnitlig
karakter, hvorved afvigelsen er endnu mere sjælden desto mere følsom (fr.
sensible) den er, og snart en karakter, hvis vitale vigtighed og værdi vil vise
sig ved reproduktion (dvs. på en og samme tid opretholdelsen og
forøgelsen). I denne anden betydning bør det normale kaldes normsættende
(fr. instituteur de la norme) eller normativ, den er prototypisk og ikke
længere blot arketypisk. Og det er denne anden betydning, som normalvis
bør danne grundlaget for den første.
Men vi mister ikke blikket for at det, som interesserer lægen, er
mennesket. Vi ved, at problemet om anomalien, om monstrøsiteten og om
mutationen melder sig i samme termer hos mennesket som hos dyret. Det
er tilstrækkeligt at minde om albinisme, medfødte sammenvoksede fingre,
blødersygdom og farveblindhed som de mindst sjældne tilfælde. Vi ved
også, at størstedelen af disse anomalier anses som inferioriteter, og vi ville
være overraskede over ikke af se dem elimineret af selektionen, hvis vi på
den ene side ikke vidste, at mutationer ustoppeligt fornyer dem, og på den
anden side (og frem for alt), at det menneskelige miljø på en eller anden
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måde altid beskytter dem og med dets kunstgreb udligner den åbenlyse
mangel, som de repræsenterer i forhold til deres tilsvarende ’normale’
former. Vi skal ikke glemme, at i menneskets livsvilkår er sociale normer af
brug

(fr.

normes

sociales

d’usage)

udskiftet

med

biologiske

udøvelsesnormer (fr. normes biologiques d’exercice). Allerede det at
betragte tæmningen som et ’biologisk miljø’ med et udtryk fra Edmond
Dechambre, kan vi forstå, at livet hos de tamme dyr tolererer anomalier,
som ville have været skånselsløst elimineret i det vilde. Størstedelen af disse
tæmmede arter er bemærkelsesværdigt ustabile, hvis vi for eksempel bare
tænker på hunden. Dette har ført visse forfattere til at spørge, hvorvidt
denne ustabilitet ikke kunne være (for visse dyrearter) tegnet på en
kausalitet ved tæmningen - for eksempel ved en skjult, mindre resistens som
mindst lige så meget som menneskets pragmatiske mål, ville forklare den
udvalgte succes ved tæmningen af visse arter frem for andre. Hvis det derfor
er sandt, at en anomali (en individuel variation over et specifikt tema) kun
bliver patologisk i sit forhold til et livsmiljø og en livsstil (fr. genre de vie),
så kan problemet om det patologiske hos mennesket ikke udelukkende
tilhøre biologien, fordi den menneskelige aktivitet, arbejdet og kulturen
umiddelbart og uafbrudt har som effekt at ændre livsmiljøet for
menneskerne. Menneskets egen historie vil ændre problemerne. I en
forstand er der ikke nogen selektion af den menneskelige art i den
udstrækning, at mennesket kan skabe nye miljøer i stedet for passivt at
holde sig til forandringerne i de gamle, og i en anden forstand har
selektionen af mennesket nået sin perfektionsgrænse i den udstrækning, at
mennesket er det levende væsen som er i stand til at eksistere, til at udøve
modstand, til teknisk og kulturel aktivitet i alle miljøer.
Vi tror ikke, at problemet ændrer form, når vi går fra morfologiske
anomalier til funktionelle sygdomme (som for eksempel farveblindhed til
astma), fordi det er muligt at finde alle mellemleddene fra den ene og den
anden; især ved konstitutionelle eller essentielle sygdomme (som for
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eksempel ved forhøjet blodtryk), hvor det ikke er muligt a priori at benægte,
at det kan have et forhold til visse uopdagede ’mikroanomalier’, som en dag
kan vise en forbindelse mellem teratologi og patologi. Ligesåvel som at en
morfologisk anomali (en simpel forskel mellem kendsgerninger) kan blive
patologisk, dvs. kan have påtaget sig en negativ vital værdi, når dens effekter
er bedømt i forhold til et defineret miljø, hvor visse opgaver hos den levende
bliver uundgåelige, så kan afvigelsen fra en fysiologisk konstant (for
eksempel hjertebanken, blodtryk, stofskifte, temperaturens døgnrytme etc.)
ikke i sig selv udgør en patologisk kendsgerning. Men den bliver på et
tidspunkt en patologi, selvom det er svært at bestemme det objektivt og i
forvejen. Det er derfor, at så forskellige forfattere som Henri Laugier (1935),
Henry Sigerist (1931, kapitel 4) og Kurt Goldstein (1934, kapitel 8) tænker,
at vi ikke kan bestemme det normale med en simpel reference til et statistisk
gennemsnit, men kun ved at sammenligne individet med sig selv enten i
identiske successive situationer eller varierede situationer. Ingen virker ved
denne pointe til at være ligeså instruktiv som Goldstein. En norm, fortæller
han, bør tjene os til at forstå det konkrete, individuelle tilfælde. Normen er
således mindre værd i kraft af dens deskriptive indhold (en sammenfatning
af fænomener og symptomer, som lægger til grund for en diagnose), end i
kraft af afsløringen af en total adfærd hos organismen, som er ændret i
betydningen af forstyrrelse (fr. désordre) ved tilsynekomsten af katastrofale
reaktioner. En forandring af det symptomatiske indhold fremtræder først
som sygdom i det øjeblik, hvor det værendes eksistens, som indtil nu var i
ligevægt med dets miljø, bliver faretruende forstyrret (fr. dangereusement
troublée). Hvad der før var tilstrækkeligt for den normale organisme i dens
forhold til omgivelserne, bliver utilstrækkeligt eller farligt for den
forandrede organisme. Det er organismens totalitet som reagerer
’katastrofalt’ på miljøet, da den nu er uegnet til at realisere de
handlemuligheder som essentielt tilkommer den. ”Tilpasning til et
personligt miljø er en af de fundamentale forudsætninger for sundhed.”
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En sådan forståelse kan virke som et paradoks, eftersom den forsøger
at trække lægens opmærksomhed hen på kendsgerninger subjektivt mærket
af den syge eller på begivenheder (så som forstyrrelser, utilstrækkelighed,
katastrofe, fare), som er mere tilbøjelige til at blive værdsat end målt eller
objektivt afdækket. Ifølge René Leriche, der definerer sundhed som ”livet i
organernes stilhed”, så er det ikke nok at definere sygdommen som det, der
generer menneskene i deres gøremål. Uden tvivl kunne vi først tænke at tage
hans citat om at ”for at definere sygdommen må vi først dehumanisere den”
for at være en gendrivelse af Goldsteins teser. Men det er ikke så simpelt.
Leriche skriver også at ”under de samme udvendige anatomier er man enten
syg eller også er man det ikke… En læsion er i sig selv ikke nok til at gøre det
til en klinisk sygdom, den syges sygdom.” Dette bekræfter fysiologiens
forrang over anatomien. Men denne fysiologi tager ikke kaninen eller
hunden som sin genstand: Det er det hele menneskes fysiologi, der for
eksempel gør sin smerte i ”konflikten mellem en stimulans og det hele
individ”, en fysiologi som nødvendigvis leder os hen til at tage betragtning
af menneskets adfærd i verden (Leriche 1936, 1937, 1944).2
Hvis vi skulle søge en forsoning mellem Goldstein og Leriches teser, så
kunne vi tænke os at finde den i konklusionerne af Hans Selyes arbejde (jf.
Selye 1950). Denne forfatter har observeret, at fejl eller dereguleringer i
adfærden (for eksempel følelserne eller trætheden) på en gentagende måde
frembringer tilstande af organisk spænding, så de provokerer en strukturel
ændring i binyrebarken analogt til den, som er forårsaget af enhver
indsprøjtning af rene hormonelle substanser i massive mængder eller af
urene eller toksiske substanser i det indre miljø. Alle organiske tilstande af
stress, eller uorganiseret spænding, provokerer en binyrereaktion. Hvis det
er normalt, givet rollen af kortisol i organismen, at enhver nødsituation
forårsager en binyrereaktion, så er det tænkeligt, at alt langvarig

2

Om forrangen for dysfunktionen i patologi, se også Pierre Abrami (1936).
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katastrofisk adfærd kan resultere i først en funktionel sygdom (som for
eksempel forhøjet blodtryk) og efterfølgende en morfologisk læsion (som for
eksempel mavesår). Ud fra Goldsteins synspunkt vil sygdommen ses i den
katastrofiske adfærd, og ud fra Leriche vil den ses i produktionen af en
histologisk anomali ved en fysiologisk forstyrrelse. De to synspunkter
udelukker på ingen måde hinanden, tværtimod. Det ville her ikke nytte at
fremhæve en gensidig årsagssammenhæng. Vi har ingen klar viden om
psykens påvirkning af det funktionelle eller det morfologiske eller omvendt.
Vi konstaterer to slags forstyrrelser (fr. perturbation) samtidigt.
Altid når vi individualiserer normen og det normale, ser det ud til, at vi
ophæver grænserne mellem det normale og det patologiske. Og herved ser
det ud til, at vi styrker vitaliteten af en almengyldighed ofte fremhævet, som
om det præsenterer en uvurderlig fordel ved faktisk at afskaffe (fr.
supprimer) problemet under påskud af at give en løsning. Hvis det normale
i en sammenhæng kan være patologisk i en anden, så er det fristende at
konkludere, at der ikke er nogen grænser mellem det normale og det
patologiske. - Fint, hvis vi med det vil sige, at fra et individ til det næste er
relativiteten af det normale reglen; men dette betyder ikke, at skellet ikke er
absolut for et givet individ. Når et individ begynder at føle sig sygt, at kalde
sig selv syg, at opføre sig som syg, er han gået over i et andet univers, og han
er blevet et andet menneske. Relativiteten af det normale må på ingen måde,
for lægen, være en opfordring til, i forvirring, at annullere skellet mellem
det normale og det patologiske. Denne forvirring har ofte brystet sig af
prestigen af en tese, som er essentiel for Claude Bernards tænkning, ifølge
hvilken den patologiske tilstand er homogen med den normale tilstand,
hvortil den kun udgør en større eller mindre kvantitativ variation. Denne
positivistiske tese, hvis rødder går tilbage til før det attendeårhundrede og
den skotske læge John Brown frem til Francis Glisson og de første udkast til
teorien om irritabilitet, er før Claude Bernard blevet vulgariseret af François
Broussais og August Comte. Hvis vi undersøger den patologiske
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kendsgerning i

detaljerne af symptomer

og anatomo-fysiologiske

mekanismer, så findes der et antal af tilfælde, hvor det normale og det
patologiske ser ud til at være simple kvantitative variationer af et homogent
fænomen i den ene såvel som den anden form (som for eksempel
blodsukkeret hos en diabetiker). Men netop denne atomistiske patologi, selv
hvis den er pædagogisk uundgåelig, så forbliver den teoretisk og praktisk
omstridelig.3 Betragtet i sin helhed er organismen en anden i sygdommen
og ikke den samme i visse, tilnærmelsesvise dimensioner (diabetes skal
være holdt som en ernæringsmæssig sygdom, hvor sukkerstofskiftet
afhænger af mangfoldige faktorer koordineret med en handling, der ikke
kan adskilles for det endokrinologiske system; og generelt set er
ernæringssygdomme

funktionelle

sygdomme

på

grund

af dårlige

kostvaner). Dette er hvad Leriche på en måde erkender: ”Den menneskelige
sygdom er altid en enhed… det der producerer den, rører i os, på en subtil
måde, de ordinære drivkræfter af livet, hvis svar er mindre en afledet
fysiologi end en ny fysiologi.”
Det virker nu muligt at besvare nogle af de indledende spørgsmål med
en vis chance for klarhed. Vi kan ikke sige, at begrebet om det patologiske
er den logiske modsætning til begrebet om det normale, fordi livet i den
patologiske tilstand ikke er et fravær af normer, men tilstedeværelsen af
andre normer. Strengt taget er patologisk den vitale modsætning til at være
rask og ikke den logiske modsætning til det normale.4 I det franske ord
anormal er præfikset ’a’ sædvanligvis forstået i betydningen af en
fordrejning (fr. distorsion). Vi behøver blot at finde belæg for dette ved at
relatere det franske med de latinske termer: abnormis, abnormitas; med de

3 Om diskussionen af denne tese såvel som kritikken af den, se François Dagognet (1964)
og Michel Foucault (1963, 35).
4 ”Det er i overensstemmelse med vores tilvanthed (fr. habitude d'esprit) at betragte det
anormale, som det, der er relativt sjældent og exceptionelt, som for eksempel sygdommen.
Men sygdommen er også normal som sundheden, som ud fra et vist synspunkt fremstår
som en konstant anstrengelse for at forebygge eller adskille sig fra sygdommen.” (Bergson
1932, 26).
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tyske termer: Abnorm, abnormität; med de engelske termer: Abnormal,
abnormity. Sygdommen, den patologiske tilstand, er ikke et tab af en norm,
men et aspekt af livet reguleret af normer, som er vitalt underlegne eller
undervurderede, som følge af, at de udelukker den levende fra aktiv og
behagelig deltagelse, som skaber af tillid og forsikring i en livsstil (fr. genre
de vie), der før var den tilladt, og som forbliver tilladt for andre. Man kunne
indvende, og forresten har man gjort det, at i talen om underlegenhed og
undervurderethed, så appellerer vi til rent subjektive forestillinger. Men når
alt kommer til alt, så er der her ikke tale om individuel subjektivitet, men
universel subjektivitet. For hvis der eksisterer et objektivt tegn på denne
subjektive universelle adskillelsesreaktion (fr. universielle réaction
subjective d’écartement), dvs. på den vitale undervurdering i sygdommen,
er det præcist eksistensen og med samme udstrækning af menneskeheden i
rum og tid, af en lægekunst som en mere eller mindre vidende teknik om
helbredelsen af sygdomme.
Som Goldstein siger det, så er normerne for det patologiske liv dem,
som fra nu af tvinger organismen til at leve i et ’indskrænket’ miljø, som i
sin struktur er kvalitativt forskelligt fra det tidligere livsmiljø, og i dette
eksklusivt indskrænkende miljø finder organismen det umuligt at stå
overfor kravene fra nye miljøer i form af reaktioner eller bedrifter dikteret
af de nye situationer. Imidlertid er allerede det at leve for dyret, og så meget
desto mere for mennesket, ikke blot at vokse og opretholde sig, men det er
at udsætte sig for risici og besejre dem. Sundhed er nøjagtig og først og
fremmest for mennesket et vist spillerum (fr. latitude), et vist spil i livets og
adfærdens normer. Det, som karakteriserer sundheden, er kapaciteten til at
tolerere variationer i normer, hvorpå kun stabiliteten i situationer og miljøet
(der tilsyneladende er garanteret, men egentlig altid nødvendigvis prekært)
overdrager en bedragerisk værdi af at være definitivt normal. Mennesket er
kun i sandhed raskt, såfremt det er i stand til adskillelige normer, altså når
det er mere end normalt. Målestokken for sundhed er en vis kapacitet til at
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overvinde organiske kriser for at indstifte en ny fysiologisk orden forskellig
fra den gamle. Uden hensigt om at drive en spøg, så er sundheden den
luksus at kunne blive syg og komme sig igen.5 Al sygdom er i modsætningen
en reduktion af evner til at kunne overvinde de andre. Den økonomiske
succes af livsforsikringer hviler grundlæggende på det faktum, at
sundheden, biologisk talt, er en forsikring i livet, som sædvanligvis er
indenfor dens muligheder, men som potentielt er overlegen i forhold til dens
’normale’ kapaciteter.6
Vi tænker ikke, at disse syn på fysiopatologiens problem gendrives ved
deres konfrontation med problemet om psykopatologien, tværtimod, da det
er en kendsgerning, at psykiatrierne har reflekteret mere over problemet om
det normale end lægerne. Iblandt dem er der mange, som erkender, at den
psykiske syge er et andet menneske og ikke blot et menneske, hvis
forstyrrelse (fr. trouble) forlænger den normale psyke ved at forstørre den.7
I det domæne er det anormale virkelig en besiddelse af andre normer. Men
størstedelen af tiden, når talen går på anormal adfærd eller anormale
repræsentationer, har psykologen eller psykiateren et navn for det normale
i sigte som en vis form for tilpasning til det reelle eller til livet, der dog ikke
er absolut; undtagen for ham, som aldrig har mistænkt relativiteten af
tekniske, økonomiske og kulturelle værdier, som uden forbehold holder fast
ved værdien af disse værdier og, som endelig ved at glemme modaliteterne
af sin egen tilpasning (fr. les modalités de son propre conditionement) til
sine omgivelser og historien bag disse omgivelser, og ved at tænke, i al for
god tro, at normernes norm inkarnerer sig i vedkommende, viser sig, selv
med en smule kritik, at være offer for en illusion meget nær den, som han
anklager for at være vanvittig. Ligesom at det i biologien sker, at vi taber
[Der er her et ordspil på fransk mellem ’at blive syg’ og ’at komme sig’, som ikke kommer
til orde i den danske oversættelse. På fransk siger man ”tomber malade” som direkte
oversat er at ’at falde syg’ og tilsvarende betyder ”se relever” direkte oversat ’at rejse sig’.]
6 Om marginen for sikkerhed i strukturerne og funktionerne af kroppen, se Walter Bradford
Cannon (1932).
7 Vi tænker her på Eugène Minkowski, Jacques Lacan og Daniel Lagache.
5
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ledetråden, som tillader en at adskille en progressiv anomali fra en regressiv
sygdom i en somatisk eller funktionel særegenhed, så sker det også i
psykologien, at vi taber ledetråden, som tillader at adskille vanvid fra
genialitet i tilfældet af en tilpasningsvanskelighed til en given kulturs miljø.
Når det forekommer os i sundheden at vedkende en normativ kraft til at
stille

spørgsmål

til

almindelige

psykologiske

normer

igennem

udforskningen af debatten mellem den levende og miljøet (en udforskning,
som implicerer den normale accept af risiko for sygdom), så forekommer
det os samtidigt, at normen om den menneskelige psyke er vindikationen og
brugen af friheden som kraft til revision og indstiftelse af normer, en
vindikation, som normalt implicerer en risiko for vanvid.8 Hvem ville hævde
i spørgsmålet om den menneskelige psyke, at det anormale ikke adlyder
normer? Det er måske kun anormalt fordi, at det adlyder dem for meget.
Thomas Mann skriver: ”Det er ikke så let at bedømme, hvornår vanviddet
og sygdommen begynder. Manden på gaden er den sidste til at kunne
bedømme dette.” 9 Alt for ofte betyder lægernes mangel på personlig
refleksion over sådanne spørgsmål, som giver meningen til deres ædle
aktivitet, at de næppe er meget bedre stillet end manden på gaden. Så meget
mere klarsynet virker Thomas Mann, når han, uden tvivl i et ønskeligt
sammentræf med Nietzsche, lader helten i sin roman sige: ”Der må altid
være en, som har været syg og selv vanvittig, så andre ikke behøver at være
det… Jeg har aldrig hørt noget dummere, end at der kun kan komme noget
sygt af syge. Livet er ikke sart, og moralen blæser på det. Det griber det
dristige sygdomssymptom, nærer sig af det og fordøjer det, og så snart det
tilegner sig det, er det sundhed. Foran livsvirksomhedens faktum… svinder
enhver forskel mellem sygdom og sundhed ind til intet” (Mann 2014, 348).

Ifølge doktor Henry Ey: ”Den mentale sundhed indeholder (fr. contenir) sygdommen i
begge betydninger af ordet ’at indeholde’” (Ey, 1952, 789).
9 [Dette citat har ikke været til at opspore i den danske oversættelse af Thomas Mann (jf.
Mann 2014) og ligeledes kunne oversætterne i den engelske udgave heller ikke finde den
(jf. Canguilhem 2008, 180).]
8
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Afslutningsvis tænker vi, at den menneskelige biologi og lægekunsten
er nødvendige dele for en antropologi, og som de aldrig ophører med at
være, men vi tænker også, at der ikke er en antropologi, som ikke
forudsætter en moral, således at begrebet om det normale i den
menneskelige orden altid forbliver et normativt begreb og indenfor
filosofiens egentlige rækkevidde.
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