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Forord
Det er med den største fornøjelse at vi her på redaktionen kan præsentere
dette års anden udgivelse af TIDskrift. Vi bringer i denne udgivelse fire
interessante og tankevækkende artikler, der alle er skrevet, vurderet og
redigeret af frivillige filosofistuderende landet over.
I den første artikel, ”Somaæstetikkens og Fænomenologiens
Borgercentreret
illustrerer

Problemløsning

artiklens

forfatter

Anvendt
Emilie

i
Lund

Organisationsarbejde”
Palsøe

hvorledes

kropsfænomenologien og somaæstetikken kan anvendes i praksis, samt
bidrage til bedre tilgængelighed i det offentlige rum for mennesker med
fysiske handicaps.
I den næste artikel ryster vi det hele lidt op, og går over til en klassiker,
nemlig ”Et lykkeligt liv med Immanuel Kant”. Her undersøger Anders
Kampman forholdet mellem Kants moralfilosofi og forståelse af lyksalighed.
Anders’ fokus falder på en specifik sætning i Kritik der Urteilskraft og med
denne starter han en interessant rejse gennem essentielle dele af Kants
praktiske og teoretiske filosofi. Gennem denne rejse udvikler han et
spændende argument for en asymmetrisk syntese mellem den kantianske
morallov og en ophævet forståelse af lyksalighed funderet i moralloven som
endemålet for menneskets fremskridtstænkning.
Temaet om sanselighed går igen i den tredje artikel, ”I En
skulpturvandring gennem sagnet om Agnete og havmanden” her
undersøger Kirstine Hupfeldt Nielsen forholdet mellem skulpturens
materielle manifestation og dens mytiske indhold. En fænomenologisk
metode viser spændingerne mellem mytens abstrakte budskab – og om der
overhovedet kan tales om ét budskab – og de omgivelser og
omstændigheder, hvori skulpturen placeres. Der er på mange måder tale om
en rejse, fra folkemyter til Platon, fra Thingbæk Kalkmine til Slotsholmen,
fra havets bund til Buderupholm Kirke og fra kultur til skulptur.

Til sidst runder vi af med Sprog og logik som min verdens historie,
syntetiserer Yavuz Inekci den berømte Tractatus Logico-Philosphicus af
Ludvig Wittgenstein med Hegels filosofi. Yavuz udforsker det efter
hegeliansk filosofi intime forhold mellem ontologi og logik som også gør sig
gældende i Tractatus og viser, at verdens absolutte virkelighed også er det
logiske rums grænser. Det logiske rum viser sig som billeder, tanker og
sætninger, og derfor spiller sproget en afgørende rolle i bestemmelsen af
verdens grænser for jeg’et. Mit sprogs grænser er derfor også min verdens
grænser. For Yavuz bliver Tractatus derfor til en tilblivelseshistorie; min
verdens tilblivelse.
Hermed håber vi at have inspireret læseren til at gå på opdagelse i
dette efterårs udgivelse. Inden vi slipper læseren løs vil vi udvise vores
dybeste taknemmelighed til alle forfattere og reviewere - uden jeres
engagement og frivillige arbejde ville der intet TIDskrift være. Tak!
På vegne af redaktionen
Hans Fabricius-Rahbek

Indholdsfortegnelse
Somaæstetikkens og Fænomenologiens Borgercentrerede
Problemløsning Anvendt i Organisationsarbejde ................... 6
af Emilie Lund Palsøe

Et lykkeligt liv med Immanuel Kant ..................................... 16
af Anders Engelund Kampman

En skulpturvandring gennem sagnet om Agnete og
Havmanden .......................................................................... 35
af Kirstine Hupfeldt Nielsen

Sprog og logik som min verdens historie ............................. 66
af Yavuz Inekci

Somaæstetikkens og Fænomenologiens Borgercentrerede
Problemløsning Anvendt i Organisationsarbejde
skrevet af Emilie Lund Palsøe, KU · udgivet september 2020

Abstract
In this article I have presented a way to apply philosophical theories in real
life to solve societal issues for citizens by using the organization Enactlab
S/I as a case. I argue that by applying Merleau-Ponty’s phenomenology and
Shusterman’s somaesthetics, Enactlab can work with a first-person perspective and with a view of the body as the lived subject through which the intelligent body gains experiences. Through somaesthetics and phenomenology,
Enactlab has developed the concept embodied communication. Through
this communication they can create awareness about societal challenges, by
creating bodily experiences as their communication tool.
Introduktion
Hvorfor anvender organisationer og virksomheder ikke filosofisk teori direkte i samfundets problemstillinger? Filosofistuderende får tudet ørerne
fulde af spørgsmålet om, hvad de skal arbejde med, når de er færdige med
universitetet. Det spørgsmål kan besvares med eksempler på konsulentjobs
og forskellige interesseområder i organisationer. Men problemet for de udspørgende ligger i, hvad filosofistuderende direkte skal bruge de tillærte abstrakte teorier til i de jobs, der findes i samfundet i dag. Udover de analytiske
kvalifikationer filosofistuderende erhverver sig, når de arbejder med tunge
tekster og argumentationsstrukturer, pointerer de udspørgende at bl.a. teorier fra Platon, Kant, Nietzsche og Hegel etc. ikke bliver direkte anvendt i
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organisationer, virksomheder og kommuner, hvorfor de udspørgende ikke
kan se nytte i disse teorier i samfundet.
På den ene side kan de udspørgende have ret i, at Platons hulelignelse
måske ikke direkte udarbejdes i de danske virksomheder og organisationer,
hvorfor man burde læse noget mere praktisk som for eksempel business manager. På den anden side kan det fra en filosofistuderenes vinkel virke frustrerende at læse utroligt veludviklede og velargumenterede filosofiske teorier, som måske ikke kan blive appliceret på virkeligheden, fordi virksomheder og organisationer hverken har kompetencerne til at oversætte disse
abstrakte teorier til virkelighed eller ønsket om at applicere disse teorier til
deres arbejdsplads. Det er måske mere håndgribeligt for virksomheder at
arbejde med et markedsfokus ud fra økonomi og politik end at stille spørgsmålstegn ved om vi alle lever i en hule, mens vi kigger på skyggebilleder,
som Platon ville pointere, og om vi burde vende op og ned på samfundets
prioriteter.
For at modargumentere ovenstående, bliver filosofiske teorier allerede
anvendt i virkeligheden, gennem forskning i de filosofiske forskningsinstitutter, på forskellige universiteter, hvor de filosofiske kompetencer og ideer
får mulighed for at blive benyttet til undersøgelser af verden. Der kan fremstilles flere eksempler på, hvordan filosoffer undersøger og kommenterer på
verden gennem forskning. Blandt andre arbejder Sabrina Ebbersmeyer, fra
Københavns Universitet, med Archeology of the Female Intellectual, hvor
hun dykker ned i historiske kilder og finder kvinder frem fra forskellige tider, som har skrevet filosofi, men som er blevet glemt i et patriarkalsk verdenssystem. Således kan Ebbersmeyer videregive ”nye” kritiske syn og forståelser fra kvinder, som førhen har været glemt i filosofihistorien, og som
ikke har kunne sætte den filosofiske dagsorden før nu (Institut for Kommunikation. Forskning. Filosofi). En anden filosof og forsker er Anne Elisabeth
Sejten, fra Roskilde Universitet, som blandt andet arbejder med æstetik
gennem David Humes essays Of the Standard of Taste (1757). Sejten mener,
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at man gennem hendes tolkning kan adressere moderne kunst med et nyt
kritisk blik (Sejten 2018).
Det er rigtigt, at forskere benytter deres filosofiske viden til at undersøge verden, eksempelvis gennem historisk forskning af kvinder i filosofien
eller en ny forståelse af moderne kunst gennem Humes essays. Men hvordan kan vi sørge for, at al denne filosofiske teori, der bliver forsket i, bliver
appliceret på verden således, at den kommer borgerne til gavn? Og hvordan
kan vi være sikre på, at de konklusioner, der kommer ud af forskningen, har
gavn for borgerne? Kan forskningen undgå at udvikle sig til en top-down
proces, hvor forskere bestemmer, hvad der er interessant og vigtigt, fra deres perspektiv, at bidrage med af løsninger til borgeres komplekse problemstillinger?
Jeg vil i de følgende afsnit præsentere et borgercentreret og pragmatisk bud på, hvordan filosofi kan anvendes på virkeligheden gennem fænomenologi og somaæstetik. Jeg vil herigennem give et direkte eksempel på
en organisation, som benytter disse teorier og forståelser i deres arbejde
med menneskers komplekse samfundsproblemer.
Merleau-Pontys Fænomenologi
I dette afsnit vil jeg præsentere Merleau-Pontys kropsfænomenologi. Hans
kropsfænomenologi er interessant som et borgercentreret og pragmatisk
bud på, hvordan filosofi kan anvendes på virkeligheden.
Merleau-Pontys fænomenologi skal ses som et modsvar, til det han
kalder den mekaniske psykologi. Han mener at den mekaniske psykologi
gør mennesket til en maskine gennem begrebet om adfærd, fordi der arbejdes med mennesket som et objekt gennem tredjepersonsperspektivet. Tredjepersonsperspektivet kan defineres som arbejdet med mennesker ud fra
eksempelvis videnskabelige teorier om adfærd. Den objektive krop er eksplicit og dannet ud fra omgivelsernes syn på den. Den objektive krop kan
opdeles i kropsdele - partes extra partes (Merleau-Ponty 2005:84). Disse
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dele kan derefter undersøges ud fra, hvordan de fungerer, hvilket MerleauPonty mener giver et mekanisk syn på kroppen og derved mennesket. Merleau-Ponty argumenterer for, at kroppen ikke blot er et objekt. Kroppen er
handlende og levende - kroppen er et objekt fra andres syn, men den er ikke
et objekt i sig selv (Merleau-Ponty 1997:31f).
Problemet ved kun at forstå mennesket ud fra et tredjepersonsperspektiv er, at det enkelte menneske kun bliver opfattet på et niveau af generel fysisk natur og ikke en forståelse af et menneskeligt kropsligt subjekt som
værende levende i en oplevelse af verden. I Merleau-Pontys kropsfænomenologi arbejdes der med et førstepersonsperspektiv og ud fra en forståelse
af den levende krop, som værende det handlende levende subjekt, der er en
kropslighed i verden (Merleau-Ponty 1997:17). Førstepersonsperspektiv
skal forstås som det perspektiv, der opleves fra subjektets egne sanseerfaringer i verden (Ibid.:13, Merleau-Ponty 2005:64): “Sense experience is that
vital communication with the world which makes it present as a familiar
setting of our life.” (Ibid.:61). Ud fra ovenstående forståelser af menneskets
liv, der må forstås gennem dets sanseerfaringer, har Merleau-Ponty fokus
på den levende krop som en eksistens i verden (Merleau-Ponty 1997:17).
Merleau-Ponty mener, at mennesket bør forstås ud fra et fokus på det
præobjektive syn. Det præobjektive syn kan defineres som en erkendelse
før stimuli og sanseindhold fra verden (Merleau-Ponty 1997:17). Det præobjektive syn er vigtigt at have fokus på, når man arbejder med mennesker, da
det er det som bestemmer: ”[…] hvad vore reflekser og perceptioner kan
rette sig mod i verden, vore mulige operationers zone, vort livs fylde” (Ibid.).
Et eksempel kunne her være, at for at forstå mennesker, som lever med handicap, må vi forstå deres udgangspunkt i kroppen, for eksempel om deres
ene ben slæbes hen ad gulvet pga. spastiske lammelser. Dette er deres
præobjektive syn - hvad menneskers forudsætning er i verden.
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Shustermans Somaæstetik
Jeg vil her kort præsentere Shustermans somaæstetik. Denne teori giver
mening at arbejde med for et borgercentreret og pragmatisk bud på, hvordan filosofi kan anvendes på virkeligheden, da somaæstetikken er en pragmatisk teori, hvorigennem der direkte bør arbejdes med menneskers krop,
da det er gennem den intelligente krop, mennesket opnår erfaringer.
Shusterman lægger sig op ad en pragmatisk tradition, hvorfor somaæstetikken skal være et direkte redskab, mennesket kan benytte i hverdagen, inspireret

af

Deweys

pragmatisme

om

hverdagsæstetik

(Shusterman

2012:42ff,54fff).
Shusterman er grundlæggeren af somaæstetikken. Hans teori bygger
på, at kroppen er essentiel for menneskets erfaring af verden, da det ligesom
hos Merleau-Ponty er fra kroppen mennesket perciperer (Ibid.:3f). Kroppen
og sindet fungerer på holistisk vis sammen i somaæstetikken, hvorfor
Shustermans teori er et brud med en kartesiansk dualisme mellem krop og
sind (Lübcke 2010:470 & Shusterman 2012:26-27). I somaæstetikken menes der, at mennesket har en bevidsthed gennem kroppen, og denne bevidsthed mener Shusterman mennesket vil få gavn af at arbejde yderligere
med, da det er gennem kroppen, at mennesker opretholder dårlige vaner:
Somaesthetics, roughly defined, concerns the body as a locus of sensory-aesthetic appreciation (aesthesis) and creative self-fashioning. As an ameliorative
discipline of both theory and practice, it aims to enrich not only our abstract,
discursive knowledge of the body but also our lived somatic experience and
performance; it seeks to enhance the understanding, efficacy, and beauty of
our movements and improve the environment to which our movements contribute and from which they draw their energies and significance (Ibid.:27).

Somaæstetikken udspiller sig i tre grene, herunder den analytiske -, den
pragmatiske - og den praktiske somaæstetik. Den analytiske somaæstetik er
den abstrakte teoretiske gren, som definerer somaæstetikken ud fra, at
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mennesket har en bevidsthed gennem kroppen. Den pragmatiske somaæstetik forklarer hvorledes mennesket vil få gavn af at øge bevidstheden
gennem og i kroppen. Den praktiske somaæstetik handler om en konkret
øvelse eller sportspraksis, som kan øge denne kropsliggjorte bevidsthed. Et
eksempel på den praktiske gren kan være praksissen yoga (Ibid.:42fff).
Shusterman forstår mennesket som værende et kulturelt væsen, hvilket betyder, at han ikke vil fastlægge en universel somaæstetisk praksis, som
kan være gældende for alle mennesker, da det er ud fra det enkelte menneskes egne vaner, krop og kultur, at det må søge en bevidsthed gennem et
arbejde med sig selv (Ibid.:4).
Menneskets krop er indenfor somaæstetikken blandt andet et værktøj,
som det kan arbejde med for at opnå sine mål. Derudover er kroppen også
subjektet, hvilket som sagt betyder, at somaæstetikken vender sig væk fra
en kartesiansk tradition, hvor menneskets sind bliver defineret som menneskets subjekt, mens kroppen blot er et dødeligt hylster (Ibid.:27). Shusterman gør her opmærksom på, at der er en kropsliggjort bevidsthed hos
mennesket: ”[…] the embodied consciousness that a living sentient body directs at the world and also experiences in itself (and through which it indeed
can experience itself as both subject and object)” (Ibid.:197).
Herfra mener Shusterman, at via et fokus på menneskets kropsliggjorte bevidsthed vil det blive mere opmærksomt på sig selv, og hvad det
kan gøre i og gennem sin krop. Dette fokus er centralt for somaæstetikken hvis mennesket har fokus på sit kropsliggjorte selv, vil vi som mennesker
kunne forbedre: ”[…] traditional goals of knowledge, self-knowledge, virtue,
happiness, and justice” (Ibid.:197).
Hvordan appliceres filosofisk teori på virkeligheden?
Fænomenologien og somaæstetikken er begge filosofiske teorier, som arbejder med den kropsliggjorte bevidsthed og ud fra et førstepersonsperspektiv.
Disse teorier lægger et filosofisk grundlag for organisationen Enactlab S/I’s
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arbejde med at skabe initiativer og handlekraft for mennesker, primært minoriteter, i samfundet.
Enactlab blev grundlagt i oktober 2018 af Kristian Martiny, Jacob Nossell og David Eskelund Nielsen. Enactlab kan beskrives som et internationalt videns-lab. Enactlab arbejder gennem en vision om at skabe inklusion
og handlekraft for især minoriteter, som bliver udeladt eller misforstået i
samfundet. Organisationen arbejder med forskning, da de gerne vil blive
klogere på de mennesker, de ønsker at hjælpe. Til gengæld ønsker Enactlab
ikke kun at arbejde med forskning gennem en top-down-proces, de ønsker
at inddrage de mennesker de vil hjælpe direkte i forskningsprocesserne og
de projekter, som skal skabe bedre muligheder for de selvsamme mennesker
i samfundet.
Det er blandt andet gennem dette fokus på at arbejde borgercentreret
og med mennesker, at Enactlabs fænomenologiske og somaæstetiske teori
bliver anvendt. Som præsenteret i Merleau-Pontys kropsfænomenologi, vil
mennesker som bliver forstået gennem et tredjepersonsperspektiv blive set
som objekter. For at forstå mennesker, og reelt set skabe viden, som kan
bruges til løsninger af menneskers komplekse udfordringer i samfundet,
kræver det et arbejde ud fra menneskers levede erfaring og derfor ud fra
førstepersonsperspektivet gennem den kropslige erfaring (Merleau-Ponty
1997:17).
Både gennem somaæstetikken og fænomenologien gives der en forståelse af, at kroppen i sig selv er intelligent og erfarende. Det er ud fra kroppen
menneskes erfaringer skal forstås af andre mennesker (Shusterman
2012:197 & Merleau-Ponty 1997:31f). Derfor har Enactlabs skabt begrebet
om embodied communication, der kan oversættes til kropsliggjort kommunikation. Embodied communication betyder, at hvis vi skal kommunikere
med hinanden og kommunikationen skal forstås hos en anden person, omkring hvordan verden erfares i andre kroppe, må kommunikationen berøre
den anden persons kropsliggjorte bevidsthed (kropslige intelligens).
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Et eksempel på Enactlabs embodied communication var, da Enactlab
gerne ville sætte fokus på, at det er svært for mennesker med fysisk handicap
at benytte sig af trapper. Samfundet er ikke tilgængeligt, eller kan fremstå
ekskluderende for mennesker med fysisk handicap, hvis det offentlige rum
er fyldt med trapper. I arbejdet med embodied communication kan Enactlab give mennesker uden fysisk handicap den kropslige erfaring af trapper. Gennem et projekt hvor Enactlab i samarbejde med en arkitektstuderende fra KADK udformede en trappe med skæve trin, kunne mennesker
uden fysiske handicaps erfare følelsen af at gå på trapper, hvis man havde
spastiske lammelser, som kan gøre det sværere at gå op eller ned ad en
trappe.
Mennesker uden et fysisk handicap kan herigennem opnå en kraftfuld
oplevelse gennem deres kropsliggjorte erfaring, hvilket sætter et aftryk og
en bevidsthed i dem om livet med et fysisk handicap. Således kan Enactlab
gennem disse kropsliggjorte erfaringer af trappen skabe bevidsthed om
manglen på tilgængelighed i det offentlige rum for mennesker med fysisk
handicap. Derigennem skaber Enactlab gennem fænomenologisk og somaæstetisk teoretiske forståelser, processer der kan skabe handlekraft for
mennesker ved at give kropsliggjort bevidsthed til andre borgere i samfundet om et problem nogle mennesker lever med i deres hverdag. Derpå kan
der skabes initiativer til at udforme andre former for opstigninger end trapper.
Konklusion
I denne artikel har jeg fremstillet et problem omkring den manglende anvendelse af velargumenterede og gennemarbejdede filosofiske teorier i samfundet. Jeg har præsenteret en løsning på dette problem gennem organisationen Enactlab S/I, som anvender de filosofiske teorier Merleau-Pontys
kropsfænomenologi og Shustermans somaæstetik.
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Gennem kropsfænomenologien og somaæstetikken arbejder Enactlab
ud fra et førstepersonsperspektiv og ud fra en forståelse af, at kroppen er
det levende subjekt. I disse teorier er menneskers krop i fokus, da det er
gennem den intelligente krop, mennesket opnår erfaringer. Derfor må de
processer som Enactlab arbejder med først og fremmest tage udgangspunkt
i menneskers førstepersonsperspektiv i deres kropslige erfaring.
Enactlab har gennem somaæstetik og fænomenologi udviklet embodied communication, som benytter sig af forståelsen for, at for at røre noget
ved mennesker og skabe bevidsthed hos dem, må man kommunikere ved at
give kropslige erfaringer. Gennem embodied communication kan man give
mennesker kropslige erfaringer om andre menneskers levede liv, og herigennem kan man skabe bevidsthed og åbent sind imellem mennesker.
Denne bevidsthed om andre menneskers liv kan derudover skabe projekter
og initiativer for at udvikle for eksempel bedre tilgængelighed for mennesker med et fysisk handicap i samfundet.
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Et lykkeligt liv med Immanuel
Kant
– om den asymmetriske syntese af moralloven og den ophævede lyksalighed
skrevet af Anders Engelund Kampman, RUC · udgivet september 2020

Abstract
In this paper I discuss the unifications Immanuel Kant ends up making between the moral law and the proportional happiness. Viewing Kant’s critical
period as a process of maturing regarding his philosophical ideas shows how
he got to point of tying morality and happiness together. I try to show the
significant impact Kant’s former student, Herder, had, through his pinpointing of the moral relation between means and ends concerning Kant’s
philosophy of history. The way I see it, Kant had no other option than to
incorporate happiness as a part of das Weltbeste. If the happiness would
remain parenthetical, then Kant’s great end goal for the humankind would
be reduced to a means. Finally, I argue that this asymmetrical synthesis of
general happiness grounded on the categorical imperative strengthens
Kant's moral philosophy just as his philosophy of history does it. The article
is partly based on an individual exam as well as a group project written in
collaboration with Andreas Sawajuki Hara Nielsen and Johan Alexander
Kjær Christensen.
Indledning
Min hensigt med denne artikel kan umiddelbart virke ganske overkommelig. Forsøget er i al sin enkelthed at forstå én enkelt sætning. Hermed synes
fokus ganske snævert og ydmygt. Der er dog flere forhindringer på vejen.
For det første er sætningen oprindeligt nedfældet af Immanuel Kant (i
denne artikel bragt i en oversat version af Claus Bratt Østergaard). Ved at

TIDskrift Vol. XVI: 16

fremhæve en enkelt sætning hos en kompliceret systemfilosof som Kant, aktiveres dermed ”resten” af hans tænkning. Derudover falder bemeldte sætning i afslutningen af den tredje kritik – Kritik der Urteilskraft (KdU)
(1790). Heri forsøges de to forudgående kritiske værker, om den rene og den
praktiske fornuft bundet sammen. Med andre ord stammer den ekstraherede sætning fra intet mindre end selve konklusionen på en af de største
vestlige filosoffers tiårige kritiske trilogi. Den lyder som følger:
Vi er af fornuften a priori med alle vore kræfter bestemt til at fremme det bedste i verden; dette bedste består i foreningen af fornuftsvæsenernes størst tænkelige velbefindende med den højeste betingelse for deres gode, dvs. den almene lyksalighed forbundet med den lovbaserede sædelighed. (Kant
2013:275)1.

Sætningen, herefter refereret til som Sætningen, ønsker jeg at udfolde og
opnå en bedre forståelse af, af flere grunde. Dels virker dens budskab interessant i forhold til at forstå moralske forpligtelser og lykke i lyset af hinanden. Selvom artiklen dermed er snævert fokuseret på Kant, er det dog også
håbet, at læsere, der interesserer sig generelt for lykke og moral vil finde
artiklen interessant. Derudover kræver forståelsen af Sætningen en sammentænkning af såvel Kants praktiske og teoretiske filosofi, hvorfor det systematiske projekt her er udsat for en prøve. Derudover mener jeg, at Sætningen viser, hvordan Kants tankegods inden for den kritiske periode modnes. For at kunne udfolde Kants pointe er tre analytiske temaer slået an:
fremskridtstænkning, lyksalighed og moralfilosofi. En af Kants tidligere elever, Johann Gottfried Herder, repræsenterer en modposition, hvis kritiske
potentiale er med til at nuancere Kants filosofi. For at fremstille Kants udvikling vil jeg foretage nedslag i den kritiske trilogi samt et par af hans små
”Wir sind a priori durch die Vernunft bestimmt, das Weltbeste, welches in der Verbindung
des größten Wohls der vernünftigen Weltwesen mit der höchsten Bedingung des Guten an
denselben, d. i. der allgemeinen Glückseligkeit mit der gesetzmäßigsten Sittlichkeit, besteht, nach allen Kräften zu befördern.” (Kant AA V:453).
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historiefilosofiske skrifter fra samme tidsperiode. Heroverfor vil Herders
position skildres, dog kun så vidt det er nødvendigt for at forstå Kants videre
tænkning. Sekundær litteratur vil inddrages undervejs, både der, hvor den
er i overensstemmelse med nærværende artikel samt i tilfælde, hvor uenigheden om forholdet mellem lykke og moral melder sig. På den måde er det
hensigten at give læseren de bedste betingelser for at vurdere det fremlagte
argument.
Fremskridtstænkning og formålstjenstlighed - Gendrivelse af
Kants bevis for en skjult naturhensigt
Det første element fra Sætningen som jeg vil forsøge at belyse, er Kants
måde at tænke om fremskridt. Omend Kant ikke er bredt (aner)kendt for
sin historiefilosofi, har han dog skrevet nogle kortere tekster, hvori menneskets historie betragtes – fra fornuftens perspektiv selvfølgelig. Med afsnittet her, om fremskridt og formålstjenstlighed, vil jeg forsøge at kaste lys over
første del af Sætningen - den der handler om, at alle vore kræfter skal mobiliseres til at fremme det bedste i verden. I 1784, altså før Kants første selvstændige, kritiske moralfilosofiske bidrag, Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten (Gr) (1785), udkom, skrev han Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (Idee). Det er en kort artikel, hvori
Kant argumenterer for en naturhensigt, der driver menneskeheden hen
imod en verdensomspændende fred.
Heri står: ”Alle en skabnings naturanlæg er bestemt til engang at udvikle sig fuldstændigt og formålstjenstligt.” (Kant 2017a:47). For menneskets vedkommende er der, ifølge Kant, fra naturens side et fokus på fornuften, som udvikles fuldstændigt i arten. Det der her er værd at bemærke er,
hvordan udviklingen skrider frem. Kant har ”(…) ikke anden udvej end at
forsøge om ikke han i disse menneskelige forholds meningsløse gang kan
opdage en naturhensigt, (…)” (Kant 2017a:46). Forsøget er altså at sandsynliggøre, at mennesker og hele folkeslag - uden at opdage det, vel at mærke -
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skrider frem ud fra en naturhensigt (Kant 2017a:45). At dette er tilfældet
forsøger Kant at vise ved hjælp af en idé. Som et produkt af fornuften er
idéerne ifølge Kant formålstjenstlige, selvom fornuften herved bevæger sig
hinsides erfaringens mulighedsbetingelser. Idéernes (regulative) opgave er
at forme erkendelser, der er tilvejebragt af sammenspillet mellem sansning
og forstand, og dermed skal fornuften ikke udvide erkendelsen (Kant
2015:B671). Med idéen om naturhensigten peger Kant på det, han kalder
ungesellige Geselligkeit (asocial socialitet), der skal indfange den paradoksalitet som naturen fremprovokerer i os mennesker: vi har en trang til at
samfundsmæssiggøre os, men det medfører splid. Selvom Kant indrømmer,
at dette på kort sigt er kilde til en masse ondskab (eksempelvis krige), mener
han dog at fornuften udvikles som følge heraf (Kant 2017a:51).
I Idee har Kant, med udgangspunkt i naturen, altså snarere fornuftens
fuldkommenhed end den menneskelige lykke som endemål, men det står
dog klart, at deres realisering er sammenhængende:
Det vedbliver imidlertid at forbavse, at de tidligere generationer tilsyneladende alene har drevet deres møjsommelige arbejde for de seneres skyld, for
nemlig at berede disse et niveau, fra hvilket de kan bringe det bygningsværk,
naturen har til hensigt, højere op, og at dog kun de seneste skal have den
lykke at bo i en bygning, som en lang række af deres forfædre (ganske vist
uden egen hensigt) har arbejdet på, uden imidlertid selv at kunne få del i den
lykke de forberedte (Kant 2017a:49).

Selve lykkebegrebet, som jeg vil vende tilbage til, viser sig her som en svært
opnåelig tilstand, der først vil være tilgængelig når menneskeheden er på et
stadie, hvor fornuften er fuldt ud realiseret. Generationerne før skal således
ikke forvente verdslig lykke.
Hvad angår Kants idé om naturens plan med mennesket, er der dog et
grundlæggende problem. Ifølge Esther Oluffa Pedersen, ph.d. og dr.phil. i
Filosofi ved Roskilde Universitet, kritiseres netop Kants udviklingstanke
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med udgangspunkt i naturen (fremfor i menneskets frie vilje) af den samtidige Johann Gottfried Herder i sidstnævntes Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit II (1785) (Pedersen 2018:67). Her problematiserede Herder Kants idé om, at det enkelte menneske fungerer som et middel
til staten og den sidste generation:
How, for instance, can it be, that man, as we know him should have been
formed for an infinite improvement of his mental faculties, a progressive extension of his perceptions and actions? nay, that we should have been made
for the state, as the end of his species, and all preceding generations properly
for the last alone, which is to be enthroned on the ruined scaffolding of the
happiness of the rest? (Herder [1785]:222).

Her er altså, fra Herders side, en ret eksplicit kritik af Kants naturhensigt.
Herder ser ikke menneskeheden som naturligt fremadskridende, med et
fuldkomment fornuftsniveau som telos. Problemet er, at Kants teleologi her
transformerer alle os andre mennesker til blotte midler for fremtidens generationer, som viderebringere af fornuften. For Herder er staten, ifølge
professor i filosofi fra University of Ottawa, Sonia Sikka, kun et middel til
den individuelle lykke (Sikka 2017:542). Udfordringen ved Herders tankegang bliver så til gengæld, hvordan noget så flygtigt og svært definerbart skal
tjene som målet for statsindretningen. I denne sammenhæng vil jeg ikke gå
dybere ned i Herders eget menneske- og historiesyn, men i stedet vende kritikken tilbage mod Kant. Herders kritik gav Kant anledning til at modne sine
tanker om det enkelte menneskes indflydelse for den fremadskridende fornuft med udgangspunkt i menneskets frie vilje snarere end den determinerende naturhensigt byggende på en virkelig naturteleologi – uafhængig af
menneskets formålstjenstlige projicering.
I Kants to år senere Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte
(Mutmaßlicher) (1786) findes derfor også en anden teleologisk forståelse. I
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Formodningerne beskrev Kant en prototypisk, irreversibel overgang fra instinktets Gangelwagen til fornuftens lederskab. Teksten har som sit udgangspunkt, at selve menneskets naturanlæg, ikke har forandret sig gennem
historien (Kant 2017b:77). Bemærkningen ligger i forlængelse af det ahistoriske menneskelige erkendelsesapparat som Kant deducerede sig frem til i
Kritik der reinen Vernunft (KdrV) (1781/1787). Opdelt i fire skridt beskrives
i Mutmaßlicher, hvilken signifikant betydning fornuften har for menneskets
plads på jorden. Fornuften og indbildningskraften formår i samspil at opstille alternativer, der kan modarbejde den dyriske drifts ensrettede levevis
(Kant 2017b:79). Dermed åbnes op for, hvad man kunne kalde en modalitetsspænding – mellem det mulige og det virkelige (og det nødvendige!).
Menneskets pågående fravristelse af Guds stemme har åbnet for et uendeligt væld af muligheder – som kan blive virkelige (Kant 2017b:79). Menneskets bevidsthed om at kunne betragte omverdenen som midler til at indfri
selvvalgte mål formulerer Kant således i forbindelsen med det fjerde skridt:
(…) blev han [mennesket] bevidst om en fortrinsret, som han i kraft af sin natur havde over alle dyr, som han ikke mere anså for sine medskabninger, men
som et middel og værktøj, der var overladt til hans vilje til opnåelse af hvilke
hensigter, han måtte have. (Kant 2017b:82).

Menneskets fortrinsret, fornuftsevnen, gør os – modsat ikke-fornuftsvæsener – i stand til at betragte naturen funktionelt som midler til opnåelse af
selvvalgte mål. At betragte naturen som om den har en hensigt for os, er at
tillægge naturen en formålstjenstlighed. Menneskets forståelse af naturen
som formålstjenstlig er ikke nødvendigvis det samme som, at der er et formål (Kant 2013:72). At mennesket har en formålssættende vilje, er for Kant
i sin essens hverken positiv eller negativ og fornuften kan dermed lige såvel
misbruges (Kant 2017b:91).
For at opsummere er udviklingen mellem Kants to små historiefilosofiske tekster altså menneskets aktive rolle. Det er nu som mennesker, at vi
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kan lægge formålstjenstlighed, som idé, ned over verden – snarere end det
er en ”virkelig” formålstjenstlighed i naturen, der driver udviklingen frem
bag om ryggen på os. Det er samtidig denne erkendelse, der for Kant gør det
historiske fremskridts mulighed til et moralsk spørgsmål: hvordan bør man
handle for at gøre sit til at fremme det bedste i verden?
Om muligheden for at være lykkelig overhovedet
Førend den moralfilosofiske dimension for alvor bringes i spil, vil jeg gøre
et kort ophold ved den almene lyksalighed. I Sætningen, som er nærværende artiklels omdrejningspunkt, gøres den almene lyksalighed synonymt
med ’fornuftsvæseners størst tænkelige velbefindende’. I det tidligere afsnit
fremhævede jeg den lykke som for Kant kunne forbindes med fremskridtet
i Idee-artiklen. For at tydeliggøre yderligere, at lyksaligheden ikke kan være
målet i sig selv, er følgende citat meget sigende:
Does the author really mean that if the happy inhabitants of Tahiti, never
visited by more cultured nations, had been destined to live for thousands of
centuries in their tranquil indolence, one could give a satisfying answer to
the question why they exist at all, and whether it would not have been just as
good to have this island populated with happy sheep and cattle as with human beings who are happy merely enjoying themselves? (Kant 2007:142).

Ordene er Kants og de stammer fra hans anmeldelse af Herders tidligere
nævnte magnum opus, bragt i Allgemeine Litteraturzeitung i marts 1785.
Kants pointe, der i dag klinger mildest talt eurocentrisk, skal forstås i forlængelse af den asociale socialitet. Eftersom beboerne på Tahiti i Kants øjne
er afskåret fra splid og udvikling, stagnerer deres fornuft, hvorfor han sætter
dem lig de får, som han i Mutmaßlicher beskriver som underlagt menneskets valg. Uanset hvor lykkelige tahitianerne måtte føle sig, fører deres isolation til, at de ikke kan realisere det størst tænkelige velbefindende. Der-
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med rummer citatet også en generel kritik af Herders monadiske kulturforståelse funderet på grundsætningen om at enhver kultur skal vurderes ud
fra sine egne præmisser (Herder 2002b:37). Heroverfor er Kants projekt
overordnet set mere universalistisk.
Et sted hvor Herder og Kant dog er enige, påpeger Sikka, i forhold til
lykke-begrebet angår dets subjektive karakter. I KdrV definerer Kant lyksalighed som tilfredsstillelsen af alle vores tilbøjeligheder (Kant 2015:B834).
Ifølge Sikka indebærer dette, udover at vi alle har forskellige tilbøjeligheder,
at mennesker sjældent ved, hvad der vil gøre dem lykkelige (Sikka
2007:519). Selvom Kant opstiller det han kalder praktiske klogskabsregler
for realisering af lykke, er det svært at forestille sig, at han har forstået lykke
som monokausale implikationer af nogle bestemte handlinger. Den udfordring, der melder sig ud fra Kants forståelse af lykke-begrebet er, hvordan
det ophæves til noget alment? Eftersom han ikke har en objektiv listeteori
eller lignende, men holder fast i, at lyksaligheden indfinder sig som en personlig (s)tilstand efter opnået tilfredsstillelse af tilbøjeligheder vil denne
spørgen række med videre ind i det sidste nedslagspunkt.
Overgangen fra den umulige naturhensigt til det moralske subjekt som endemål
En forståelse af den lovbaserede sædelighed er nu den manglende brik for
at kunne diskutere Kants ”forening” af moral og lykke. Imellem de to historiefilosofiske skrifter, som optræder her i artiklen, udkom Kants første moralfilosofiske grundlæggelse. Heri skrev Kant: ”Jeg hævder da, at mennesket
og i det hele taget ethvert fornuftsvæsen eksisterer som mål i sig selv, (…)”
(Kant 1999:87). På denne hævdelse af, at der kan eksistere noget, der er mål
i sig selv, og at dette noget er fornuftsvæsenet, grunder Kant det kategoriske
imperativ. At det kategoriske imperativ imellem de to historiefilosofiske
tekster er blevet defineret (i flere formuleringer) er ét vigtigt punkt angående Kants ændrede teleologiforståelse. Der hvor jeg efterlod Kants fjerde
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skridt i Mutmaßlicher var ved distinktionen mellem fornuftsvæsenet og de
instinktdrevne dyr. Eftersom mennesket kan sætte sig selv for enden af naturens relative formålsrække, benævner Kant mennesket naturens mål.
Mennesket er altså ikke blot et tilfældigt led i rækken af formål, hvilket skyldes, at det kun er mennesker (og andre fornuftsvæsener), der har begreb om
formål og dermed kan forstå naturen som formålstjenstlig – som det fremgik af et tidligere behandlet citat fra Mutmaßlicher.
Menneskets position på jorden er dog ikke kun fastsat ved at være naturens mål. Kant beskrev, hvordan mennesker i mødet med andre mennesker, der ligeledes er i stand til at sætte formål, forstår sig selv som værende
i lighed med dem. Derfor kræves det, ifølge Kant, at et menneske, hvis et
retfærdigt samfund skal udvikles, bør opfatte sig selv og alle andre mennesker ikke blot som et middel, men som et mål i sig selv (Kant 2017b:83).
Formuleringen fra Mutmaßlicher har en tydelig forbindelse til især den anden formulering af det kategoriske imperativ (Kant 1999:88). Videre skrev
Kant i Mutmaßlicher:
Heri [kravet om at anse sig selv og andre mennesker som mål i sig selv], og
ikke i fornuften, betragtet blot som et værktøj til tilfredsstillelse af diverse tilbøjeligheder, findes grunden til menneskets således ubegrænsede lighed selv
med højere væsener, (…) (Kant 2017b:83).

Det er altså i kraft af menneskers moralske ligeværd, at et retfærdigt samfund kan etableres. At det er netop moralen og ikke fornuften, der skal
bringe mennesket det sidste stykke vej, efter at den asociale socialitet har
drevet det vidt, skyldes fornuftens dialektik – fornuften er ikke nødvendigvis god i sig selv (Kant 2017a:50). I KdU udvikler Kants historiefilosofiske
tanker sig yderligere. Han laver her et skel mellem naturens ultimative formål og endemålet, hvilket er en sondring, der mangler i Mutmaßlicher (Pedersen 2018:73). Som det ultimative formål indsætter Kant kulturen. Det
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er, som beskrevet tidligere, i fællesskabet at menneskets naturanlæg kan udvikles:
Den formelle betingelse, som alene gør det muligt, at naturen opnår dette endemål, består i en ordning af menneskenes forhold til hinanden, hvor den hindring for frihed, der skyldes deres indbyrdes konflikt, modvirkes af en lovlig
myndighed for den helhed, der kaldes for det borgerlige samfund. For kun
under denne ordning kan den maksimale udvikling af vores naturlige anlæg
finde sted. Men det er også en ordning, der kræver noget mere, hvis ellers vi
kunne gå ud fra, at menneskene var forstandige nok til at opdage det og vise
nok så frivilligt at underlægge sig dets tvang: et verdensborgerligt hele2, nemlig et system bestående af samtlige stater, der står i fare for at volde skade på
hinanden. (Kant 2013:258).

Det er med ovenstående citat svært ikke at lade tankerne falde på Idee, for
en forfatning til at sikre fred på tværs af stater er præcis, hvad Kant i Idee
sigtede efter. Den verdensborgerlige forfatning, er dog her ikke et endemål
i sig selv, men skal tjene som indgang til et endemål, som er uden for naturens rækkevidde: “en formålstjenstlig stræben i naturen mod en udformning, der gør os modtagelige over for højere mål, end den selv kan tilvejebringe.” (Kant 2013:258). Dermed er den verdensborgerlige forfatning også
‘blot’ naturens ultimative formål. Det der ledes hen til, er endemålet, og her
kommer det enkelte individ ind i billedet. Endemålet, som kan stilladseres
og muliggøres af den verdensborgelige forfatning, er mennesket. Men ikke
for så vidt at det er menneske, eller for så vidt det er fornuftig. Det er i kraft
af vores moralske egenskab at mennesket kan stå for enden som naturens
mål:
Alene i mennesket, og alene i mennesket som moralsk subjekt, træffer vi på en
ubetinget lovgivning vedrørende formål; og således er det ene og alene denne
Med intertekstualiteten i betragtning bliver oversætter Claus Bratt Østergaards fodnote
166 fra Kritik af dømmekraften fejlagtig, hvor der i stedet for Idee refereres til Zum ewigen
Frieden (1795), der i øvrigt er udgivet efter den tredje Kritik.
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lovgivning, der gør det muligt for mennesker at være et endemål, som hele
naturen er teleologisk underlagt. (Kant 2013:260).

Her fremhæves netop den betingelse som mennesket skal opfylde for at
blive endemål, nemlig moraliteten. Lovgivningen som der i citatet refereres
til, er imidlertid ikke den mellemstatslige forfatnings lovgivning, men derimod menneskets moralske selvlovgivning (Kant 1999:91). Dermed er det
endemål, som præsenteres i KdU, væsentligt anderledes end Kants første
teleologiske udgangspunkt i Idee. Det drejer sig ikke om en fuldstændig udvikling af naturanlægget (fornuften) eller den verdensborgerlige forfatning,
men om det moralske subjekt. Alligevel er kulturen og et verdensborgerligt
hele også fremhævet som det ultimative formål der er et skridt på vejen til
at indse endemålet. Og dermed bliver de verdensborgelige tanker fra Idee
altså også nærværende hele vejen gennem Kants teleologiske udvikling. Den
er i KdU blot inddraget i en ny form, som bevarer fremskridtshåbet, men
uden at gå på kompromis med de moralfilosofiske grundsætninger. Dermed
kan Kants teleologi betragtes som toleddet, hvor den ene (den retfærdige og
verdensborgerlige statsforfatning) forbedrer mulighederne for det andet
(det moralske subjekt) (Kjær, Kampman & Nielsen 2019:48). Værd at bemærke er det i øvrigt, at endemålet her udelukkende udgøres af det moralske, mens den overensstemmende lyksalighed endnu ikke er blevet inkorporeret.
De to mål kunne svare til sanseverdenen og den moralske verden som
er et begrebspar Kant sondrer mellem i KdrV (Kant 2015:B836). Så hvordan
skal man forstå das Weltbeste? Hvilken verden er det Kant mener det bedste
skal fremmes i? I KdU forsøger Kant at bygge en bro mellem naturen og
friheden – og netop derfor tror jeg vi har bedst held med at forstå verden i
ganske fysisk og intuitiv forstand i denne sammenhæng. Kants forståelse af
friheden er på dette tidspunkt også modnet siden dens første kritiks verdensspaltning angående spørgsmålet om natur og frihed (Kant 2013:B569).
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I KdU lyder det, at fornuftsidéen om frihed må anses som en kendsgerning,
da dens kausale virkninger findes i naturen (Kant 2013:293). Frihedsidéen
er derfor markant anderledes end fornuftens andre idéer, der svæver rundt
uden ontologisk grundlag. Denne korrektion sker fordi Kant vil gøre plads
til den menneskelige autonomi som en anden slags kausalitet, i et ellers deterministisk præget verdensbillede.
Samtidig med at der gøres plads til friheden betones det dog kraftigt,
at det er fornuftens tvang og ikke tilbøjelighedernes tilfældighed, der udgør
præmisserne for endemålet. Das Weltbeste må ifølge Kant bygge på noget
klippefast. I Kritik der praktischen Vernunft (1788) uddybes denne grundlæggelse yderligere, ved at modsætte sæde-/moralloven med lyksaligheden
som princip:
Lyksalighedsprincippet kan ganske vist afgive maksimer, men aldrig sådanne, som er egnede som love for viljen, end ikke selv om man satte den
almene lyksalighed som mål. For da erkendelsen af denne beror på lutter
erfaringsdata, og enhver dom herom i høj grad afhænger af den enkeltes mening, så kan dette princip nok give generelle regler, men aldrig universelle
regler, altså give regler, der som oftest i det store og hele er rammende, men
ikke regler der til hver en tid må være nødvendigt gældende; følgelig kan man
ikke basere nogen praktisk lov på dette princip. Netop fordi et objekt for vælgesevnen her lægges til grund for reglen for viljen og altså må ligge forud for
denne, så kan reglen ikke baseres på andet end det, man bifalder, således at
den henføres til og begrundes i erfaringen, og da må vurderingerne variere
uden ende. Lyksalighedens princip foreskriver altså ikke alle fornuftsvæsener de selvsamme praktiske regler, skønt de falder under den samme overskrift: lyksalighed. Men om moralloven siger vi, at den er objektiv nødvendig, fordi den skal gælde for alle og enhver, der har fornuft og vilje. Egenkærlighedens (klogskabens) maksime tilråder blot; sædeloven byder. (Kant
2000:41)

Problemet med at ophæve lykken teleologisk og moralsk er dens empiriske
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fundament. Hvis loven grundes på noget der kan spores tilbage til erfaringer, vil der ikke kunne etableres en tvingende nødvendighed hermed. De
imperativer, der forbindes med opnåelsen af lykke, vil ifølge Kant forblive
hypotetiske: hvis du finder kærligheden, så bliver du lykkelig. Morallovens
raison d'être, som den beskrives ovenfor, er dens objektive nødvendighed,
og derfor kan lykken alene ikke agere hverken målet eller hensigten. Generelt vil de fleste opnå en større lykkefølelse gennem den langvarende forelskelse, men det kan ikke siges nødvendigvis at gælde universelt - derfor kan
der angående lykken ikke gives andet end gode råd (Kjær, Kampman & Nielsen 2019:58). Her skelner Kant altså mellem det almene/generelle og det
universelle. Kants moralfilosofi er altså grundlæggende rationalistisk. Dens
grundsætninger skal findes apriorisk, hvilket for Kant ikke det samme som,
at det skal gå forud for enhver erfaring (Kant 2015:B1).
Spørgsmålet er så, hvilken rolle Kant tiltænker lykken, samt hvordan
man på herdersk vis kan give indvendinger til dette? I KdrV gør Kant lykken
parentetisk da han påpeger, hvordan handlinger i overensstemmelse med
sædeloven giver en person “værdigheden til at være lykkelig” (Kant
2015:B834). Denne handlen er Kants svar på fornuftens interesse i spørgsmålet om, ’hvordan man bør handle’, mens selve lykkens realitet er fornuftsspørgsmål om håb. Spørgsmålene er dog uadskilleligt forbundne, fordi håbet forbindes (kausalt) med handlen i overensstemmelse med sædeloven
(Kant 2015:B837). Med disse formuleringer fremtræder det herderske
spørgsmål næsten af sig selv: hvis handlen i overensstemmelse med sædeloven gør en værdig til lykke – så er denne moralske handlen vel blot et middel til faktisk at blive lykkelig? (Kjær, Kampman & Nielsen 2019:59). Disse
spørgsmål vil optage resten af artiklens plads. Med andre ord vil jeg forsøge
at finde logikken bag den kantianske syntese af moral og lykke.
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Om metodelærens asymmetriske syntese af moralloven og den
ophævede lyksalighed
Forholdet mellem moral og lykke fremstår endnu ganske paradoksalt. På
den ene side er Kants fremstilling præget af modsætninger. Enten følger
man sædeloven eller også følger man lyksaglighedsprincippet. På den anden
side er det dog klart, at Kant forsøgte at sammentænke lykke og moral. Så
hvordan skal vi forstå foreningen af de to modstridende imperativer, så de
samme kan føre til det bedste i verden? For Oluffa Pedersen ville svaret på
dette spørgsmål være, at lykke ikke kan være endemålet for Kant. Derimod
påpeger hun Kants erkendelse af indsigten i, at moralitetens legitimitet findes i den bevidste internalisering og selvlovgivning – hvorfra fremskridtet
vil kunne blive en realitet. Som hun afslutter sin artikel: ”Thus, I argue, Kant
came to reject his own conception in Idee zu einer allgemeinen Geschichte
in weltbürgerlicher Absicht – without however to give in to Herder’s assumption, that happiness is the important moral value.“ (Pedersen
2018:74). For Sikka er pointen nogenlunde den samme. Eftersom lykke ikke
giver et apriorisk grundlag, kan den for Kant ikke gøres til endemålet for det
samlede verdenssamfund (Sikka 2007:545). Udlægningerne er jeg kun til
dels enig i – hvis lykken jagtes direkte vil Kants moralske fundament erodere. Handlinger begået med henblik på at blive lykkelig kan ikke tælle som
moralske handlinger i det kantianske kasseapparat.
Dog mener jeg ikke, at hele svaret er givet med denne pure afvisning
af lykke. Meget taler for en læsning af Kant, hvor lykken ikke er endemålet
– sådan som Pedersen og Sikka beskriver det. Bortset fra at Kant i Sætningen faktisk forener moral og lykke i sin teleologi. Til at forstå, hvordan Kant
sammenholdt lykke og moral kan den herderske kritik endnu engang inddrages. Hvis det kantianske endemål er ’værdighed til lykke’ vil selve lykken
stå som et mål udenfor dette, hvilket detroniserer moraliteten til et middel.
Derfor blev Kant nødt til at finde en quasi-dialektisk Aufhebung, hvor lykken i sig selv, ikke kan være målet – men på den anden side heller ikke kan
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stå udenfor målet, eftersom det ville korrumpere hans projekt. Altså måtte
lyksaligheden inddrages, dog i en ophævet form – som almen. Dermed ser
jeg relationen mellem moral og lykke som et både-og-forhold snarere end
enten-eller-ditto som Pedersen og Sikka gør det.
En sidste dimension, udover de enkelte filosofiske elementer, der bidrager til en øget forståelse af bemeldte Sætning, er konteksten omkring
den. Kant diskuterer til slut i ’Den teleologiske dømmekrafts metodelære’
blandt andet gudsbeviser. Her leverer han et hypotetisk argument for et moralsk defineret gudsbevis (som modsætning til fysikoteologien): alvidenheden og almægtigheden som guddommens egenskaber er kongruente med
moralloven og endemålet – snarere end naturlovene. Selvom hverken Gud
(forstået som en moralsk ophavsmand til verden) eller endemålet kan erkendes må de altså nødvendigvis, eftersom de kan tænkes mulige som værende i et teleologisk forhold, som første årsag og virkning, være i overensstemmelse. De har brug for hinanden. ”Dette bevis, som vi uden vanskelighed kan give form af logisk præcision, betyder nu ikke: det er ligeså nødvendigt at antage Guds eksistens som at anerkende gyldigheden af den moralske lov (…)” (Kant 2013:273). Bare fordi man ikke tror på Gud er man
altså ikke fritaget fra at følge moralloven, hvilket skyldes at det kategoriske
imperativ gælder som en ubetinget grundsætning – når først man har indset
det.
I § 91 skriver Kant at ”Troen (således benævnt, slet og ret) er en tillid
til opnåelse af en hensigt, som det er en pligt at fremme, men hvis mulighed
for at blive realiseret vi ikke er i stand til at indse (…)” (Kant 2013:291). Det
er gennem denne tillid, at det bliver muligt at tænke, at værdigheden til lyksalighed kan veksles til faktisk lykke qua guddommens almægtighed - samt,
at det er et håb om, at hvis alle handler moralsk så vil verden være indrettet
således, at das Weltbeste bliver virkeligt. For Kant er det altså i sidste ende
troen, som han kalder fornuftens moralske tænkemåde, der kan hjælpe
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mennesket på vej til en gyldig måde at have tillid til fremskridtets realisering – og at den almene lykke, der måtte følge med rammer en selv, i nogen
grad. Konteksten for Sætningen er dermed et stort sammensurium af moralfilosofi, teologi, erkendelsesteori og historiefilosofi. Dermed sammentømres de kardinalspørgsmål Kant fremhæver i metodelæren af den første
kritik: hvad kan jeg vide, hvad skal jeg gøre og hvad tør jeg håbe? (Kant
2015:B833). Der er tale om distinkte spørgsmål, men deres svar er sammenvævede.
Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er det bedste i verden?
Artiklen har afsøgt muligheden af foreningen mellem den almene lyksalighed og den lovbaserede sædelighed. Foreningen, der måske kan fremstå intuitiv simpel, er i det kantianske system langt fra problemfri. Lykke og moral
fremstår ofte som et modsætningspar hos Kant. I de deklarerede historiefilosofiske skrifter er fornuftens fremskridt i fokus, mens lyksaligheden ikke
selv er i teleologiens kerne. Moralfilosofisk anses lyksaligheden af Kant som
et benspænd, der forhindrer sande moralske gerninger. Blandt andet derfor
afskrives lykken som værende endemålet for det kantianske projekt af Pedersen og Sikka.
Nuancetillægget i denne artikel har dog været, at dette ikke kan være
hele svaret. For Kant indgår lyksaligheden faktisk i endemålet, om end den
tydeligt er indsat på morallovens præmisser, hvilket er netop dét, der gør
lyksaligheden almen i stedet for individuel. Man har pligt til at handle efter
moralloven, men man er ikke garanteret lykke. Det er således kun dén lykke,
der er forenelig med det kategoriske imperativ, der får lov at blive. Jeg mener Kant blev nødt til at ende med denne asymmetriske syntese på baggrund
af den herderske kritik. Ligesom Herders kritik af mennesker som værende
midler ændrede Kants teleologi fra Idee til Mutmaßlicher, er min påstand,
at samme kritik fik Kant til at inkorporere lyksaligheden i endemålet. Dette
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blev ligeledes muliggjort af, at Kant i KdU’s metodelære afsøgte den moralske teologis gudsbevis, hvilket giver Sætningen en karakter af at befinde sig
på grænsen mellem viden og håb, ligesom den er placeret i grænselandet
mellem moralfilosofi, historiefilosofi og religionsfilosofi.
Ud over at være et korrektiv i Kant-Herder-forskningen mener jeg, at
artiklens konklusion har to givtige sideeffekter. For det første mener jeg, at
udredningen af lykkebegrebet står klarere når den anskues moralfilosofisk,
end hvis dette perspektiv ikke tages. Det er eksempelvis i fraværet af de etiske grundsætninger, at Herders eget lykkebegreb virker problematisk. Derudover mener jeg, at Kants moralfilosofi står markant stærkere i lyset af
hans fremskridtstanker og almene lykkebegreb. Eksempelvis kunne man
nævne Nietzsches kritik fra Schopenhauer als Erzieher (1874) om at Kants
filosofi kun virker for ’klaprende tænke- og regnemaskiner, men ikke for et
helt menneske med lidelser og begær’ (Nietzsche 2014:39). Hvis min læsning, om at Kant syntetiserer lykke og moral, holder, vil hans tænkning altså
fremstå mere menneskelig end Nietzsche gør den til. Kants filosofi henvender sig altså ikke kun til regnemaskiner. Derudover kan Hegels kritik, fra
Grundlinien der Philosophie des Rechts (1820), om at den første formulering af det kategoriske imperativ er ren formel: ”(…) hvor intet er, kan heller
ingen modsigelse være.” (Hegel 2004:142) besvares i dette lys: moralloven
er et bevidst rudimentært udgangspunkt, som skal overlades til frit tænkende og oplyste mennesker, der selv vil fremme det bedste i verden. Det
kategoriske imperativ er ikke noget man skal tænke over, det er noget man
skal tænke med. På den måde er Moralloven menneskets selvpålagte adgang til lyksaligheden.
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En skulpturvandring gennem
sagnet om Agnete og Havmanden
skrevet af Kirstine Hupfeldt Nielsen, AU · udgivet september 2020. Illustrationer: Lina Brogaard Ottosen.
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Abstract
I dette fænomenologiske essay undersøger jeg mytens ’natur’ i de tilfælde,
hvor den manifesterer sig som en skulptur og dermed forankres i tid og sted.
Over for en række konkretiseringer af det mytiske spørger jeg mig selv: Kan
myten/den mytiske skulptur, eviggyldigt stivnet som den er i sit udtryk, udsige noget alment på trods af sin rodfæstelse i tid og sted, eller er myten
derimod altid historisk og kulturelt betinget og dermed også foranderlig og
bevægelig på trods af sin størknede form og således ude af stand til at formidle det almene? Min undersøgelse tager udgangspunkt i en konkret myte,
nemlig myten/sagnet om Agnete og havmanden (som kan dateres tilbage til
slutningen af 1700-tallet), der i form af skulpturer er stofliggjort rundt omkring i Danmark. Således følger essayet skulptursporet af Agnete og havmanden; et mytisk spor, der strækker sig fra en nordjysk kalkmine i Thingbæk til Slotsholmskanalen i København.
Indledning
Alt imens busserne kører forbi, hastigt og uden at sænke farten, udspiller
der sig en voldsom scene på fortovet, kun et stykke væk fra det nærmeste
busstoppested hvor de af Aarhus’ bysbørn, der er tidligst oppe, gabende står
og misser med øjnene. I morgenens halvmørke har en ung, nøgen mand viklet sit ene ben om anklen på en lige så ung og nøgen kvinde, og herfra hvor
jeg står, lidt på afstand af situationen, ser det ud til, at han prøver på at
trække den modvillige kvinde med sig ned i det omgivende krat af gran. Det
tilsyneladende kæmpende par er ikke til at overse, men alligevel er der ingen, der stopper op, ingen der bryder ind. Manden og kvinden er nemlig
ikke mennesker af kød og blod, men skulpturerede kroppe af bronze. I kraft
af deres stoflige natur og den fastfrosne position, de er foreviget i, er de altså
mere lydløse og ubevægelige end selv den søvnigste og knapt vågne forbipasserende, og alligevel synes den måde, hvorpå deres positurer udtrykker
deres dramatiske og skæbnesvangre situation, at udgøre det eneste virkeligt
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bevægelige, voldsomme og larmende element denne sløve december morgen.
Men selvom den ordløse situation på paradoksal vis er øredøvende og
skæbnesvanger – men uden skrig og råb om hjælp – er den hverken udtryk
for et overgreb eller en indbyrdes kamp, og det, som jeg først havde antaget
var mandens ben, viser sig tættere på at være en finne. Parret er nemlig ikke
kun kendetegnet ved deres særegne materialitet, men også ved deres mytiske status: skulpturen legemliggør således sagnet om Agnete og havmanden; et forelsket par, der får syv sønner på havets bund, efter Agnete uden
tvang, men derimod frivilligt, har indvilliget i at blive havmandens ”Allerkiereste”, hvis blot han vil tage ”[hende] med paa Havsens Bund” (Grundtvig
1966: 54). På trods af at Agnetes blik er rettet mod himlen, og på trods af at
hun rådvildt tager sig til hovedet, lader det ved nærmere eftersyn også til at
være Agnete, der rækker ud efter havmandens hånd og ikke omvendt. Udover finnen, der er viklet om Agnetes ben, rører havmanden kun Agnete med
det yderste af fingerspidserne. Der er altså ikke, som jeg først antog, tale om
en kamp eller et utvetydigt overgreb, og alligevel giver springvandet, tilstoppet som det er med grantræer, som var det for at trække havmanden ud af
sit rette element og derved udstille og uskadeliggøre ham, et indtryk af, at
nogen har gjort oprør mod det, der ved første øjekast kunne ligne en ’skyldig’ havmand. Den mytiske skulptur, forankret i tiden og i sin lokalitet,
springvandet i Aarhus’ busgade, synes derved at have fået en ny betydning.
Alligevel erindrer jeg folkevisens oprindelige sympati for havmanden
som ulykkelig elsker frem for overgrebsmand, netop idet rådhusklokkerne
ringer, da klokken bliver otte.
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Ved lyden af kirkeklokker, efter at have levet i otte år som ægtefolk på
bunden af havet, beder Agnete nemlig hav-manden om at føre hende tilbage

Agnete og Havmanden ved Park Allé i Aarhus. Bronzeskulpturen er lavet af billedhugger Johannes Bjerg (1886-1995). Alle fotografier i artiklen har jeg selv taget.

på landjorden, og da havmanden bønfalder hende om at komme tilbage,
fordi børnene ”[…] længes efter [hende]” (ibid.: 55), erklærer hun i stedet
”usentimentalt og spotsk” (Meisling 1988: 61), at hun aldrig vil vende tilbage
til havmanden og deres børn, og at hun end ikke ”[…] tænker […] paa de
Store eller Smaa [og] Langt mindre paa den Lille som i Vuggen laae”
(Grundtvig 1966: 55). Omgivelserne, rådhusklokkernes atmosfæriske kimen, henleder altså i højere grad min opmærksomhed på havmandens
umulige situation, omringet af grantræer og skov i stedet for tang og hav,
frem for den (besidderiske) finne, som han har viklet om Agnetes ben.
Skulpturen kan altså vække forskelligartede følelser i mig som beskuer
af skulpturen, alt afhængigt af hvilken betydning jeg tillægger den, hvilken
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vinkel jeg anskuer den fra – om jeg hæfter mig ved Agnetes omkringviklede
ben eller ved hendes fremrakte hånd – og hvilken atmosfære, der skabes i
øjeblikket, i mødet mellem skulpturen og mig som beskuer. Men er disse
forskelligartede fortolkninger af den mytiske skulptur – og dermed også af
den oprindelige myte – et udtryk for, at myten som sådan må betragtes som
et foranderligt og historisk kontingent fænomen, hvis meningsbetydning er
fuldstændig afhængig af øjet, subjektets fortolkning af objektet? Et fænomen, der på trods af dets iboende foranderlighed alligevel ser ud til at stivne
og fryse fast, så det, med Roland Barthes’ formulering, ”[…] bliver hvid[t] og
uskyldig[t]”, og så det på bedragerisk vis kan ”[…] tilegne sig en generel karakter” (Barthes 2017: 262) – akkurat som en tilsyneladende fastfrossen,
uskyldig og hvidligt marmoreret skulptur? Eller kan myten, på trods af dens
fortolkninger, alligevel udsige noget alment, en generel sandhed på tværs af
tid og sted, lige så fastfrossen, uforanderlig og almengyldig som den mytiske
skulpturs umiddelbart stivnede materialitet?
Med forskellige udgaver af skulpturer, der materialiserer sagnet om
Agnete og havmanden, vil jeg, med disse som orienteringspunkter, foretage
en vandring gennem sagnet. Jeg vil, ligesom Agnete og havmanden, nedstige til underverdenen – til kalkminen og kanalen hvori Agnete og havmanden er foreviget som skulpturer – og derefter opstige til kirken, hvorfra kirkeklokkerne lyder ned til Agnete. Måske er det nemlig i mødet med de mytiske skulpturer, i forholdet mellem subjekt, skulptur og myte og i det atmosfæriske øjeblik, at mytens ’natur’ åbenbarer sig.
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Illustration af Lina Brogaard Ottosen

Det ukendtes budbringer
I decembermorgenens halvmørke kan den aarhusianske skulptur af Agnete
og havmanden altså vække forskelligartede følelser omkring og forskelligartede holdninger til skulpturens udsagn. Men er der, på trods af de forskellige fortolkningsmuligheder som skulpturen tilvejebringer, alligevel noget
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ved de bronzerede kroppe, der, i deres stivnede positioner, afslører myten
om Agnete og havmanden som lige så stiv og ubøjelig, som den bronze den
er støbt i? Og hvad ville en sådan ’forstening’ i så fald kunne fortælle os om
myten som sådan?
Måske er det netop det (forstenede) træk ved skulpturen, der allerførst
åbenbarede Agnetes og havmandens forhold for mig som et kærlighedsforhold og ikke som et overgreb eller et forhold indgået under tvang, nemlig
Agnetes hånd, længelsfuldt rakt ud mod havmanden, der kan danne grundlag for en almengyldig fortolkning af den mytiske skulptur og myten som
sådan. Agnetes rækken ud efter havmanden samt hendes himmelvendte
blik henleder nemlig opmærksomheden på det, som mytologen og strukturalisten Joseph Campbell mener kendetegner myten som sådan, og som, argumenterer Campbell, er et almengyldigt og almenmenneskeligt tema til
alle tider; nemlig menneskets bevidste eller ubevidste søgen efter en hidtil
ukendt sandhed, en transcendent og eviggyldig mening med tilværelsen
(Campbell 1991: 9). En søgen, der kan determineres ved et tilfældigt møde
med en ukendt skabning eller et væsen, der i samfundets øjne måske nok er
er ondt (Campbell 2004: 48), men som, hvis man ellers tør indlade sig med
det, kan åbenbare en anden hidtil ukendt verden; ”[...] a kingdom underground, beneath the waves, or above the sky […]” (ibid.: 53).
En myte, ifølge Campbell, er altså kendetegnet ved, at der indeholdt i
mytens ”helt” eller ”heltinde” (ibid.: 28) er en stræben efter en form for højere indsigt, som kan forløses ved et pludseligt møde med det ukendtes budbringer. Havmanden, en mystisk, og i gængs folketro farlig (Meisling 1988:
93), skabning, viser sig jo også pludseligt for Agnete, umiddelbart som et
blot og bart (overrumplende) tilfælde; ”og see! der kom en Havmand/ Fra
Bunden at staae” (Baggesen 1808: linje 10), som Jens Baggesen formulerer
det i sin romantiske gendigtning af folkevisen. Men Agnete i sin skulpturform, mytens umiddelbare heltinde, fortæller mig med sine længelsfulde,
udstrakte fingre, der næsten strejfer havmandens tilbagetrukne hånd, at
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hun forud for ’tilfældet’, at hun forud for havmandens verdens- og meningsåbenbarende frieri, har næret et ønske om eller en længsel efter det ukendte,
en indsigt som kun er forundt det over-eller underjordiske. Godt nok er Agnetes stivnede blik vendt mod himlen og ikke havet/springvandet, men den
blå, indsigtsrige farve, som Agnete søger i himlen, er jo også afspejlet i havet,
sådan som det også fremgår af Baggesens digt: ”Agnete ned paa Himlen/ I
Havdybet saae/ Den Bølge var saa sølvklar/ Og Bunden var saa blaa!” (ibid.:
linje 57). For Baggesens Agnete, såvel som for Agnete-skulpturen, der stirrer
mod himlen, men rækker ud efter havmanden og havet, forenes den højere,
transcendente indsigt, der i kristen forstand traditionelt forbindes med
himlen, med havet, og hun kaster sig derfor hovedkulds i dybet: ”og hør du,
skiøn Havmand!/ Jeg vil tilhøre dig!/ Hvis [blot] ned i Havets Afgrund/ Du
med vil tage mig/ Tag du mig!/ Og før mig til din Havbund/ Der vil jeg elske
dig!” (ibid.: linje 71). Den smukke havmand med sit ”[…] Haar [af] det pureste Guld” (ibid.: linje 15) bliver for Agnete således ikke blot et symbol på
(erotisk) kærlighed, men altså også mulighedsbetingelsen for en indsigt, der
hidtil har været forment Agnete, og netop derfor kræver hun ligefrem selv
at blive havtaget, før hun vil ægte ham.
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Agnete i dybet og fangen i lyset
Denne enten bevidste eller ubevidste længsel efter en højere indsigt, som
også Agnete, som vist ovenfor, efterstræber og i folkevisen forbinder med
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havet, kendetegner ifølge Campbell enhver indledning til en myte, som følger den såkaldte monomytes struktur (Campbell 2004: 28). En monomyte
er nemlig karakteriseret ved at følge strukturen: ”separation – initiation –
return” (ibid.: 28). Altså en indledende adskillelse fra samfundet, derefter
etableringen af kontakt med en anden verden hvorved en form for indvielse
i en højere indsigt følger og sluttelig heltens eller heltindens tilbagevenden
til samfundet. Denne struktur er ifølge Campbell monomytens nuclear unit
(ibid.). Folkevisen om Agnete og havmanden har altså ikke blot et såkaldt
mytisk, almengyldigt grundtema, længslen efter en indvielse i en højere indsigt, men følger derudover også en ’mytisk’ struktur. Efter at været blevet
indviet i havdybets mysterium vender Agnete jo netop tilbage til landjorden/samfundet, idet hun hører kirkeklokkerne kime, eller, med Campbells
ord, da hun hører ”[…] society […], jealous of those who remain away from
it, […] knocking at the door” (ibid.: 192).
Dette grundtema og denne ’atomare kerne’, der, ifølge Campbell, er
monomytens struktur og ’natur’, og som sådan derfor er definerende for alle
myter verden over, findes selvsagt ikke kun i den skandinaviske folkevise
om Agnete og Havmanden. Også i Platons hulelignelse forefindes samme
grundtema og samme struktur. Lignelsen – eller myten som den også kaldes
(Kates 1969: 532, Kessels 2005: 63) – med hvilken Platon har til hensigt at
formidle sin lære om en transcendent idealverden, beretter om en gruppe
fanger, spærret inde i en underjordisk hule, hvorfra én af fangerne en dag
”løses af sine lænker og pludselig tvinges til at rejse sig op, dreje hovedet,
begynde at gå og se mod lyset” (Platon 2013: 296). Ligesom Agnete ’pludseligt’ opsøges af havmanden for derefter at påbegynde en nedstigning til havdybet og dets underjordisk tilgængelige indsigt, løses fangen også ’pludseligt’ af sine lænker for at påbegynde en ”[…] opstigning til fornuftens verden” (ibid.: 298). Altså en opstigning til solen - ”det godes form” (ibid.) - der
oplyser og værensbetinger det sande værende, de uforanderlige former, som
fænomenerne er delagtige i (Sløk 1992: 58); kort sagt: en opstigning til en
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indsigt i en objektiv og eviggyldig sandhed. Fangen kan dog kun erkende de
uforanderlige former (idéerne) og dermed få indsigt i den eviggyldige sandhed, hvis der indeholdt i fangens sjæl er en stræben, en Eros, mod det godes
form (Platon 2000: 60). Ligesom Agnete, der i sin stræben efter havmandens indsigt, strækker sin skulpturerede hånd ud mod havmanden, må fangen på samme måde altså vende sjælens øje mod det godes form, dvs. stræbe
efter indsigten, før han/hun kan få del i selvsamme. Fangens rejse mod solen og den højere indsigt indledes altså, som Agnetes, med en iboende stræben efter denne indsigt (det godes form), hvilket for fangen betyder, at
han/hun må forlade hulen og dermed adskilles fra det omgivende
(hule)samfund. Akkurat som Agnete, der må forlade landjorden for at følge
med havmanden ned på bunden af havet. Både fangen og Agnete må dog se
sig nødsagede til at vende tilbage til deres respektive samfund. Agnete på
grund af kirkeklokkernes kimen (samvittighedens eller samfundsnormernes ringen for ørerne) og fangen på grund af sin forpligtigelse over for de
andre fanger, der ellers forbliver fanget i hulens ontologiske og epistemologiske mørke. Foruden monomytens grundtema som fællesnævner er hulelignelsen og folkevisen om Agnete og havmanden altså begge bygget op omkring samme ’atomare kerne’, samme generelle mytiske struktur; adskillelse, indvielse, tilbagevenden.
Ud fra en strukturel analyse lader det således til, at hulelignelsen og
folkevisen om Agnete og havmanden passer på Campbells karakteristik af
monomyten, eller netop; myten som sådan. Ifølge Campbell og ud fra den
ovenstående analyse kan myten – og altså også materialiseringen af denne
i den mytiske skulptur – således udsige noget alment på tværs af tid og sted,
fra det antikke Grækenland til det attende århundredes1 Skandinavien.
Netop på grund af denne almengyldighed, som myten, tilsyneladende, besidder, argumenterer strukturalisten og antropologen Claude Lévi-Strauss
Ifølge Meisling kan folkevisen om Agnete og havmanden i hvert fald dateres tilbage til
omkring 1780 (Meisling, s. 211).
1
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for, at mytens logik skal betragtes på linje med den logik, der ligger til grund
for en objektiv, moderne naturvidenskab (Lévi-Strauss 1967: 227). Ifølge
Strauss kan man ligefrem ved hjælp af matematikken regne sig frem til
grundstrukturen for enhver myte:
”[...] it seems that every myth (considered as the aggregate of all its variants) corresponds to a formula of the following type: Fx(a):Fy(b) @ Fx(b):Fa1(y)” (ibid.: 225).2

Her opstår så for mig som morgenvandrer et problem. For hvordan kan jeg
forene min egen personlige, æstetiske erfaring af skulpturen af Agnete og
havmanden – det stofligt forevigede udtryk for myten – med dette videnskabeligt objektive sprog? Kan min erfaring sættes på formel? Måske finder
jeg, ligesom Agnete, en indsigt i underverdenen; ikke på bunden af havet,
men i en kalkmine i Thingbæk, hvor Agnete i en af sine andre skulpturformer materialiserer myten om pigen, der drog til underverdenen.

Jeg vil undlade (et forsøg på) en udlægning af ligningen, da det her ikke er mit ærinde at
gøre rede for mekanismen i Strauss’ strukturalistiske myteanalysemodel, men blot at pointere konflikten mellem en sådan objektiv og ultimativ analyse af myten og mine egne flertydige erfaringer af myten.
2
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Thingbæk Kalkmine
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Agnete og bjergmanden
Der er mørkt, koldt og fugtigt i den underjordiske kalkmine, der kun oplyses
af de fyrfadslys, som der bliver færre og færre af jo længere ind i grotten, jeg
bevæger mig. Nogle småsten og kalkstumper ruller under mine sko, og hvis
kalkminen havde været fyldt op med vand, havde det sikkert føltes som at
gå på bunden af havet.

Alligevel er det ikke havmanden, jeg finder i det mørke dyb – i det, der
kunne minde om havmandens undervandshjem – men i stedet en skulptur,
der vækker mindelser om bjergmanden; det overnaturlige væsen, som beskrives i den folkevise, der er en forgænger til og en variant af Agnete-visen,
nemlig folkevisen om jomfruen og dværgekongen, og som havmanden,
ifølge flere litteraturhistorikere (Meisling 1988: 118), udspringer fra.
Ifølge strukturalisterne er de forskellige udgaver af en myte nemlig
blot en del af den samlede myte, idet de enkelte versioner af myten ikke skal
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anses som unikke, men som manifestationer af ”[…] en ’højere’ motivstruktur” (Svane 1971: 49). De forskelligheder, der kan være mellem de forskellige versioner af en myte, kan derfor, argumenterer Strauss, ”[…] be rigorously correlated with […] basic structures” (Lévi-Strauss 1967: 217). Min erfaring af skulpturen i kalkminen, skulpturen som værende én mulig version
af den stofliggjorte myte om Agnete og havmanden, burde derfor ikke variere meget i forhold til min erfaring af skulpturen af Agnete og havmanden i
Aarhus – eller i hvert fald ville eventuelle variationer af myten, ifølge Strauss
og strukturalisterne, være irrelevante i forhold til mytens brede strukturer
og almengyldige lære.1 Men på trods af at Jomfruen og Dværgekongen følger den samme ’mytiske’ struktur som Agnete og Havmanden – adskillelsen, indvielsen og tilbagekomsten –, og på trods af at den udgør én af mytens mange varianter, er det ikke den samme myte, den samme almengyldige lære, jeg erfarer i mødet med materialiseringen af myten, i mødet med
skulpturen af Agnete og bjergmanden/jomfruen og dværgekongen. I modsætning til skulpturen af Agnete og havmanden i Aarhus er skulpturen i
kalkminen umiddelbart ikke så øredøvende eller voldsom i sit udtryk, placeret som den er i en hulning i kalkvæggen, kun oplyst af skæret fra de små
fyrfadslys. Ridende på en hest sidder bjergmanden med en bladkrans omkring hovedet og en dyreskindskjortel om lænden tæt op ad en ung pige;
’jomfruen’/Agnete. Kun hesten giver indtryk af bevægelse, mens figurationerne af bjergmanden og Agnete til gengæld umiddelbart forholder sig ubevægelige, i en rolig forening, i stærk kontrast til mit første indtryk af skulpturen af Agnete og havmanden, hvis bevægelser ved første øjekast syntes
voldsomme og uforenelige. Men i det dunkle lys fra de flakkende flammer
synes skulpturen af bjergmanden og Agnete alligevel at være omgærdet af
Strauss plæderer altså ikke for, at der ingen forskelligheder kan være myterne imellem.
Men i stedet for at fokusere på forskellighederne, interesserer han sig for, hvordan myterne
har brede strukturer til fælles på trods af de indbyrdes variationer. På den måde adskiller
Strauss’ og min egen interesse i mytens ’natur’ sig fra hinanden. Jeg fokuserer således i
højere grad på mytens indbyrdes forskelligheder end på almene strukturer, idet mytens
variationer viser sig at være højst relevante for min personlige erfaring af myten.

1
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en mystisk og urovækkende aura på trods af de ubevægelige kroppes tilsyneladende rolige forening, og ligesom min opfattelse af skulpturen af Agnete
og havmanden ændredes, da jeg nærmede mig den og opmærksomt studerede skulpturens træk, ændres min opfattelse af Agnete og bjergmanden i
sin skulpturform sig også radikalt, idet jeg træder nærmere og lader mig
indhylle af den ildevarslende atmosfære.
Bjergmanden, der i den underjordiske kalkmine er placeret i sit rette
element, troner sejrsikkert i sadlen og vækker derfor ingen sympati, men
snarere frygt, og står dermed i stærk kontrast til havmanden, som iblandt
grantræerne virkede sårbar og uskadelig. Derudover signalerer Agnete med
sit lukkede og bange kropssprog, at bjergmanden er farlig, idet hun vender
ansigtet bort fra ham, da han trækker hende ind til sig. I modsætning til
Agnete i Aarhus, der signaleret ved sin fremrakte hånd stræbte efter havmanden og havet, er der altså kun frygt at spore i kalkmine-Agnetes ansigt
og krop og ingen længsel eller iboende stræben efter bjergmandens overnaturlige visdom/indsigt. Der er altså intet fredeligt over skulpturens umiddelbare immobilitet, som jeg først antog, men derimod er den afdæmpede
ubevægelighed udtryk for bjergmandens lyssky bortførsel af den opgivende
Agnete. I visen om jomfruen og dværgekongen fremgår det således også, at
bjergmanden mod jomfruens/Agnetes vilje ”[drager] hende i Bjærget ind”
(Grundtvig 1966: 44), hvor hun, ligesom Agnete på havbunden, lever i otte
år og får syv sønner. Men i modsætning til havmandens Agnete bliver den
bjergtagne Agnete ”pidske[t] med Birkerod [og] Birkeris” (ibid.), da hun forbryder sig mod bjergmandens ordre om ikke at ”[…] tale om [sin] Skæbne”
(ibid.), efter han har givet hende lov til at besøge landjorden én sidste gang.
Bjergmandens karakter er altså væsensforskellig fra havmandens, der, i stedet for at straffe Agnete, selv ”[…] rejser [alene tilbage til havet] med et sorrigfuldt Mod [dvs. fuld af sorg]” (Grundtvig 1966:55), efter Agnete spotsk
har svoret aldrig at vende tilbage til havet igen, efter også hun har fået lov
til at vende tilbage til landjorden en sidste gang.
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I min erfaring af skulpturen af Agnete og bjergmanden ændrer den
mytiske Agnete sig altså fra at være længelsfuldt stræbende, eventyrlysten
og modig til at være knægtet og bange, og den hjertelige og sympatiske havmand bliver i kalkminen tyrannisk og virkelig dæmonisk, sådan som alle
andre overnaturlige væsner traditionelt fremstår i forlokkelses-viser. Men
havmanden er ikke som de andre overnaturlige væsner i de danske folkeviser. Og på trods af de mytiske skulpturers slægtskab og deres fælles ”højere
motivstruktur” er mine forskellige æstetiske erfaringer af skulpturerne ikke
forenelige med hinanden, de unddrager sig så at sige den ’mytiske formel’.
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Den mumificerede myte
Er mine forskelligartede erfaringer af skulpturernes fremstilling af det
samme mytiske stof da et udtryk for, at strukturalisternes tese om mytens
almengyldighed må forkastes? Hvis vi tager udgangspunkt i Roland Barthes’
Mytologier fra 1957, så ja; mytens påståede almengyldighed må forkastes,
idet en myte ifølge Barthes blot er et forsøg på at fastfryse og naturalisere –
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almengøre – noget, der i virkeligheden er historisk og kulturelt betinget
(Barthes 2017: 16).2 I Mytologier skriver Barthes således:
”[…] Myten er [først og fremmest] et kommunikationssystem, den er et budskab. Deraf følger at myten ikke er at opfatte som et objekt, et begreb eller idé;
den er en betydningsmodus, den er en form, [der netop består uafhængigt af
sin substans]” (ibid.: 241).

Derfor bliver det op til ”mytologen” at ”[…] dechifrere myten, [og] begribe den forvanskning” (ibid.: 266), der opstår, når en ”idé [en myte] har
taget form” (ibid.: 246). Bagved myten (den idé, der har taget form) ligger
der nemlig altid en intentionalitet (ibid.: 261). Denne intentionalitet er dog
ikke umiddelbart til at få øje på, idet myten selv ”fjerner” (ibid.), eller usynliggør, sin egen intention ved at størkne, rense og forevige den, så myten (og
hermed også mytens intention) tildrager sig en generel, almengyldig, karakter (ibid.: 262). Kort sagt er myten altså, ifølge Barthes, altid intentionel og
derfor historisk kontingent, på trods af at den i sin stivnede form synes at
udtrykke en almen sandhed.
Diverse gen- og omdigtninger af folkevisen om Agnete og havmanden
røber da også, at myten ikke er udtryk for en eviggyldig, upåvirket sandhed,
men derimod er historisk betinget og ladet med intentionalitet. I den ’oprindelige’ vise om Agnete og havmanden – den vise, der er nedskrevet i Danmarks gamle folkeviser, og som jeg indtil nu har henvist til – lyder det jo
om Agnete, at hun vender tilbage til landjorden for at blive genforenet med

Her skal det pointeres, at også Barthes, der var inspireret af Strauss (Huppatz 2015: 90),
var interesseret i et givent objekts underliggende strukturer. Men hvor Strauss (blot) påpeger, at disse strukturer findes, tilføjer Barthes, at strukturerne kan bruges i manipulatorisk
øjemed. Barthes og Strauss står som sådan ikke i modsætning til hinanden, men Barthes
demaskerer den intentionelle og ideologiske brug af mytens struktur. På den måde beviser
Barthes ikke, at Strauss tager direkte fejl, men han viser dog, at abstraktionen, mytens
grundstruktur, altid kommer ladet med betydning i konkretiseringernes intentionalitet og
kontekst.

2
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kirkeklokkernes kimen og den kristne tro på jorden, idet hun samtidig forlader sin (hav)mand og deres syv børn, men uden at det sidste dog på nogen
måde lægges hende til last. Tværtimod står hun jo til sidst på bredden og ler
ad havmanden, der tryglende beder hende om at vende tilbage til, hvis ikke
ham, så i hvert fald børnene. Men i både Baggesens og Adam Oehlenschlägers romantiske gendigtninger af folkevisen dør Agnete derimod på dramatisk vis til sidst. I Oehlenschlägers udgave fordi hun ved at følge med den
ukristelige havmand har vendt kirken ryggen og derfor syndet, hvilket hun
dog først angrer, idet hun træder ind i kirken, og ”Frænderne” siger: ”Vi kiende dig ei mere, du hedenske Qvind!” (Oehlenschläger 1847: linje 42). Og
i Baggesens version fordi hun ikke har levet op til samtidens kvinde- og moderideal, idet hun har forladt både mand og børn på landjorden til fordel for
sine havbørn og den erotiske havmand. På grund af Agnetes erotiske og
’egoistiske’ sanserus må ”[…] alle hendes smaa Børn [derfor nu] længes
overalt” (Baggesen 1808: linje 213), som det lyder hos Baggesen.
Også i Schack von Staffeldts gendigtning af visen straffes fiskerinden/Agnete, fordi hun stik imod kristen moral har ladet sig forføre af den
onde havmand, hvis sjæl er som ”Edder [dvs. gift]” (Staffeldt 1804: linje 8),
og som til gengæld for en lok af Agnetes hår (hendes uskyld og kristne tro)
har tilbudt hende en perle, hvis lige end ikke kongen ejer. Agnete må pga.
sin ’ukristelige griskhed’ derfor ”trælle” (ibid.: linje 37) for havmanden. Den
indsigtssøgende og handlekraftige Agnete, som jeg mødte i skulpturen i Aarhus, den Agnete, der nysgerrigt og af egen fri vilje lod sig havtage af havmanden, er altså, som i kalkminen, i stedet blevet brutalt bortført og har
derved fuldstændig mistet sin agens, eller hun er, som i de romantiske gendigtninger, blevet straffet for sin moralske brøde. De forskellige versioner af
folkevisen viser sig altså at være tilpasset til deres samtid. De gendigtede
Agneter er historisk kontingente, ligesom den indsigtssøgende Agnete fra
busgaden i Aarhus måske også er det; der findes, ud fra en Barthesk betragt-
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ning, altså ikke én almengyldig Agnete, på trods af at hun sammen med myten er forsøgt fastfrosset i sin skulpturform. For inkarnerer netop skulpturerne, fastfrosne og størknede som de tilsyneladende er, det ultimative udtryk for en myte, en idé, der har taget form for derved at prætendere en,
foregøglet, almengyldighed? Har myten gjort de mytiske skulpturer til en
form for ”levende lig” af længst forgange meninger og idéer, som myten derfor ”[…] kan installere sig i [i] ro og mag” (Barthes 2017: 272), velvidende at
idéerne hermed er blevet almengjorte, mumificerede? Umiddelbart synes
en skulptur, i og med dens ubøjelige materiale, jo at udgøre et perfekt opholdssted for en stivnet og ’mumificeret’ myte, en slags beskyttende ’sarkofag’. Men mine erfaringer af de forskellige mytiske skulpturer vidner jo om
en flertydighed, der kan erfares i mødet med skulpturerne. En flertydighed,
der måske i virkeligheden allerede er indeholdt i de umiddelbart uforanderlige skulpturer. Er skulpturen, såvel som den myte den udtrykker, da alligevel ikke så (forsøgt) stivnet og uforanderlig, som strukturalisterne, Barthes
og jeg hidtil har antaget, men i virkeligheden bevægelig og spillevende?
Skulpturens atmosfære
I essayet Why sculpture is tiresome argumenterer Charles Baudelaire for,
hvorfor skulpturer er enhver anden form for kunst underlegen:
”Sculpture has several disadvantages which are a necessary consequence of its
means and materials. […] [It] has […] a certain vagueness and ambiguity, because it exhibits too many surfaces at once. It is in vain that the sculptor forces
himself to take up a unique point of view, for the spectator who moves around
the figure can choose a hundred different points of view, except for the right
one, and it often happens that a chance trick of the light, an effect of the lamp,
may discover a beauty which is not at all the one the artist had in mind […]”
(Baudelaire 1965: 111).
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Baudelaire finder det altså problematisk, at skulptørens specifikke
”point of view” – skulptørens intention – bliver tilsløret, eller endog helt
udvisket, fordi skulpturens mange flader gør, at man som iagttager kan betragte skulpturen fra alle mulige vinkler og derved tillægge den nye, uforudsete og, ifølge Baudelaire, ’forkerte’ betydninger. Stik modsat et maleri, der
kun kan betragtes fra én vinkel, og derfor, ifølge Baudelaire, kun er, hvad
det selv forsøger at være (ibid.); her kan intentionen ikke udviskes. Det ved
skulpturen, som Baudelaire finder problematisk, er altså det, som i sidste
ende kan frigøre den mytiske skulptur – og herigennem måske også selve
myten – fra sit umiddelbart stivnede udtryk. Den bagvedliggende ”intentionelle styrke”, der ikke blot fastfryser og naturaliserer det historisk kontingente ved myten, men også gør materialiseringen af myten i den mytiske
skulptur lige så stiv og ubevægelig som selve skulpturens ubøjelige materiale, optøs og udviskes således ved iagttagerens møde med skulpturen.
Men er denne udviskning af den mytiske skulpturs bagvedliggende intentionalitet og dermed også ’optøningen’ eller ’genoplivningen’ af skulpturen virkelig kun mulig, i det øjeblik en iagttager af skulpturen kommer og
yder den ellers bevidstløse og forfrosne skulptur førstehjælp? Eller er der
tværtimod noget iboende bevægeligt ved skulpturen på trods af dens umiddelbare immobilitet? En foranderlighed, der, fordi den er umulig at fastfryse, bekæmper stivheden og derfor gør skulpturen levende, også uden betragterens hjælp? Muligvis. Idet jeg, befriet fra kalkminens mørke og bjergmandens uhyggelige fangetag, går rundt om Slotsholmskanalen i København, hvor skulpturgruppen af Agnete og havmanden og deres syv sønner
bor på kanalens bund, slår det mig i hvert fald, at det ikke kun er mig, der
bevæger mig i forhold til skulpturerne og derved gør dem levende og foranderlige; skulpturerne bevæger sig også i forhold til mig, eller rettere; de lever
uafhængigt af mig. Det er således ikke mig som erkendende subjekt, der kan
optø og ’genoplive’ den mumificerede skulptur, for skulpturen har i virkeligheden aldrig været ’død’, aldrig været fastfrossen og ubevægelig. Jeg kan
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blot, ved en opmærksom iagttagen, erfare, hvordan for eksempel den skulpturerede undervandsfamilie på bunden af kanalen lader til at bevæge sig i
takt med vandoverfladens krusninger. Ét øjeblik er vandet så klart, at jeg
kan betragte hele familien på bunden af kanalen, mens den transparente
vandoverflade i det næste øjeblik brydes af krusningerne, så enten hele eller
dele af familien skjuler sig for mit blik. De skulpturerede kroppe står således
ikke stille, stivnede, men bevæger sig frem og tilbage. Et undervandslys oplyser familien, hvis grønne bronzekroppe reflekterer lyset tilbage og ind
mellem hinanden, så skulpturerne indhylles i en mystisk grøn aura. Det
grønne skær af lys kommer på den måde til at danne en cirkel om undervandsfamilien, et afgrænset lille hjem, som er grønt og mystisk som familien
selv. Havmanden er placeret nærmest lyset, og derfor kan jeg, selv når vandet ikke er helt klart, for det meste ane hans konturer. Derimod forsvinder
Agnete ikke sjældent fuldstændigt ud af mit synsfelt, placeret som hun er
længst fra lyset, og nogle gange kommer jeg i tvivl om, om hun overhovedet
er der. Lever hun endnu på bunden af havet/kanalen sammen med havmanden og deres børn, eller er hun allerede vendt tilbage til landjorden? Eller
betyder hendes kommen og gåen snarere (for hun vender jo, med en krusning, rent faktisk tilbage) at havet og landjorden ikke er så dualistisk adskilte for Agnete, som jeg indtil nu har antaget, men at havet i stedet, med
hver krusning, med hvert ”chance trick of the light”, skifter karakter, ikke
blot for mig, men også for Agnete? Måske repræsenterer havmanden og det
mørke dyb ikke lige så entydig en indsigtsrig frihed for Slotsholmskanalens
Agnete som (den umiddelbart gjorde) for Agnete i Aarhus’ busgade, men
dybet repræsenterer for den københavnske Agnete heller ikke lige så utvetydigt et fangenskab, som underverdenen og bjergmanden gjorde det for
Agnete i kalkminen. Men betyder hendes momentane flugtforsøg, de flugtforsøg, der indledes med en krusning på vandoverfladen, alligevel, at hun,
selv der i kanalen med sin undervandsfamilie, føler sig splittet mellem havet
og landjorden, mellem havmandens kærlighed og kirkens tilgivelse? Idet jeg
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hører klokkerne fra Christiansborg Slotskirke ringe, er jeg i hvert fald ikke
længere lige så sikker på, hvem jeg først og fremmest sympatiserer med,
som da jeg hørte rådhusklokkerne ringe i Aarhus. Omgivelserne, kirkeklok-

Agnete og Havmanden i Slotsholmskanalen, støbt i bronze af Suste Bonnén.

kernes kimen, det grønne lys og krusningerne på vandet, skaber altså en bestemt atmosfære, hvori jeg kan erfare skulpturen såvel som myten som nærværende, levende og flertydig frem for død, ubevægelig og intentionelt entydig. Og med udgangspunkt i Gernot Böhmes begreb om atmosfæren, kan
det erfares, at det ikke kun er omgivelserne, der skaber en bestemt atmosfære og dermed vækker den mytiske skulptur til live, men derimod først og
fremmest skulpturerne selv og den måde, hvorpå de giver omgivelserne deres ”[…] weight and orientation” (Böhme 1993: 121); for eksempel som undervandsfamilien, der danner rammen om et afgrænset hjem eller som
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skulpturen af bjergmanden, der fremhæver et skummelt hjørne i en kalkvæg. Skulpturerne indhylles altså ikke i en bestemt atmosfære, men er den
skabende atmosfæriske kraft, og derfor er også den måde, hvorpå skulpturerne fylder rummet med ”[…] tensions and suggestions of movement”
(ibid.: 121) atmosfæreskabende, akkurat ligesom Agnete og havmanden i
Aarhus hvis umiddelbart dramatiske positurer skabte en atmosfære ladet
med spænding – i hvert fald for mig som opmærksomt iagttagende skulpturvandrer. Atmosfæren udgår altså fra og skabes af skulpturerne, der så at
sige lever i og med den atmosfære, de er med til at skabe. En atmosfære, der,
fordi jeg som opmærksomt iagttagende skulpturvandrer- og observatør kan
indoptage atmosfæren i min kropslige tilstedeværelse (ibid.: 118), udgør en
”[…] intermediary status […] between subject and object” (ibid.: 114). Ved
at træde ind i skulpturens eget rum, atmosfærens rum, kan jeg altså erfare
ikke blot skulpturen, men også den myte den udtrykker, som bevægelig og
levende frem for stivnet og ’død’.

TIDskrift Vol. XVI: 60

Illustration af Lina Brogaard Ottosen

Afrunding
Ved at følge Agnete og havmandens skulpturelle og mytiske spor gennem
Danmark er myten blevet nærværende og levende for mig. På trods af deres
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stivnede materiale er skulpturerne af Agnete og havmanden langt fra ubevægelige eller entydige i deres udtryk, men skaber derimod med deres tilstedeværelse i et givent rum en atmosfære, hvori skulpturerne og myten kan
trække vejret, bevæge sig og kommunikere med omgivelserne. En atmosfære, der er mulighedsbetingelsen for, at jeg som iagttager kan erfare
skulpturen, såvel som den myte den materialiserer, som levende og flertydig. Den enkelte myte, den enkelte idé, er altså indeholdt i en form, sådan
som både strukturalisterne og Roland Barthes hævdede, men formen er
hverken en ’grundstruktur’, man med en ’mytisk formel’ kan regne sig frem
til, eller en stivnet form, en slags ’sarkofag’, der er intentionel og entydig – i
hvert fald ikke for den iagttagende i øjeblikket. Formen er derimod atmosfærens rum, der hverken er stivnet, matematisk reducerbar eller entydig,
men tværtimod bevægelig, levende og flertydig. Atmosfæren er således virkelighedens sprog, og dermed bliver myten også virkelig og nærværende
gennem de atmosfæreskabende mytiske skulpturer. Men kan myten da tage
bolig i et hvilket som helst atmosfærisk rum, eller kan den kun manifestere
sig gennem de atmosfæreskabende mytiske skulpturer? Som jeg står her
uden nøgle og dermed, ligesom Agnete, er forment adgang til den nedlagte
sognekirke i den nordjyske landsby Buderupholm, hvor der for nogle år siden fandtes en udstilling af Agnete og havmanden (Petersen 2012), er jeg i
hvert fald ikke i tvivl om, at myten også her, selv uden den mytiske skulptur
som katalysator, manifesterer sig. Den nedlagte, forfaldne kirke og det tvedelte træ, der vækker mindelser om Agnete og havmanden i en uendelig omfavnelse eller netop delte, opsplittede ved kirkens port, skaber et atmosfærisk rum, som myten kan leve videre i, og som jeg, som opmærksomt iagttagende, kan gå ind i. Myten lever således uafhængigt af den mytiske skulptur,
men ikke uafhængigt af et atmosfæreskabende objekt, i dette tilfælde kirken
og træet. I min mytiske skulpturvandring, i min jagt efter mytens ’natur’,
har jeg forfulgt de fysiske manifestationer af myten, som jeg derfor rent
kropsligt har kunnet erfare. Men måske atmosfærebegrebet, mytens rum,
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rækker så langt, at jeg også ville kunne erfare en myte ved at vandre gennem
en atmosfærisk tekst? Johannes V. Jensens myter er kendetegnede ved, at
der intet handlingsforløb er, men at de derimod udgør ”små virkelighedsbilleder […] [og] stemninger, der er bleven til for stemningens egen skyld”
(Jensen 1969: 173). Måske myten ikke, afhængigt af et fysisk objekt, lever i
atmosfærens rum, men er en bestemt atmosfære? I så fald er vi omgivet af
myter, der, i et opmærksomt øjeblik, kan erfares og dermed blive virkelige
og nærværende.

Buderupholm Kirke
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Sprog og logik som min verdens historie
– Et forsøg på at belyse Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus med Hegels logik
skrevet af Yavuz Inekci, RUC · udgivet september 2020

Abstract
Since its publication Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus has
had an enormous impact on many philosophers. The book’s structure and
ostensibly complex approach to the world, logic, philosophy and language
disturbs many to this day. Through the use of G.W.F. Hegel’s approach to
logic and philosophy, this article offers an unusual account of Tractatus.
The investigation will show how logic, language, philosophy and the world
are interconnected in a transformative way or praxis.
Indledning
Denne artikel er et kort uddrag af mit speciale, hvor jeg behandlede Ludwig
Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus – fremover Tractatus - med
afsæt i Hegels logik og filosofi. Siden udgivelsen af Tractatus, har den haft
en enorm indflydelse på mange filosoffer. Bogens struktur og dens tilsyneladende komplekse tilgang til verden, logik, filosofi og sprog er stadig en
kamp, filosofferne forsøger at vinde. Af denne grund ved enhver, der har
kendskab til Wittgensteins Tractatus nok, at der eksisterer et hav af sekundær litteratur om, hvad Tractatus går ud på, og hvorledes man skal komme
igennem den komplekse struktur bogen har. I sin Ph.d. afhandling Three
Wittgensteins: Interpreting the Tractatus Logico-Philosophicus (Brommage 2008) har Thomas J. Brommage forsøgt at dykke ned i dette hav og
har vist, at der historisk set tegner sig tre forskellige læsninger af Tractatus;
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den positivistiske, den kantianske og den resolutte fortolkning. Grundet artiklens begrænsninger vil Brommages historisering af Tractatus læsninger
blive udeladt.
Artiklen vil i stedet byde på en ny måde at gå til Tractatus på samt
overkomme de ovennævnte traditioners mangler og problematikker. Om
disse ord virker overmodige og prætentiøse, vil jeg lade læseren bestemme.
Den nye måde at behandle Tractatus på vil udvise en sammenhængende,
transformativ og praksisorienteret tilgang til verden, logik, filosofi og sprog.
Samtidig vil anvendelsen af Hegels logik og dialektik være drivkraften bag
den nye praksisorienterede tilgang. Wittgenstein påstår selv i Tractatus, at
filosofi ingen lære er, men en virksomhed; dvs. som praksis og aktivitet.
Derfor må Tractatus i sig selv også handle om at virke. Af denne grund vil
artiklen, med den praksisorienterede tilgang, tage sigte på at virke i og med
Tractatus.
Verden, logik og ontologi
Til at begynde med vil jeg i første omgang henvise til en af Thomas J. Brommages citater, der beskriver, hvorledes positivisterne anså Wittgenstein:
“the positivist interpretation of the Tractatus paints Wittgenstein as a sort
of modern-day Hume—who sought to set the limits of thought ...” (Brommage 2008: 38). Her vil jeg i modsætning til positivister påstå, at Wittgenstein ikke var en moderne Hume, men en moderne Prometheus. Som bekendt har Prometheus stjålet ilden fra guderne for de dødelige. Resultatet
af Promeutheus’ mod endte med, at de dødelige blev straffet og belønnet af
guderne med Pandora og Æsken. Man ved også, hvad der skete efterfølgende, da Pandora åbnede Æsken: al verdens plage strømmede ud af æsken
(undtagen håbet), og mennesket er siden hen druknet i plager. Dette er i
hvert fald, hvad vi kan læse fra Hesiods fortælling (Hesiod 2006). Men den
moderne Prometheus, altså Wittgenstein, var mere modig. Han stjal ikke
ilden, men verden. Han stjal verden fra guderne, så de ikke længere kunne
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åbenbare sig i verden. Den modige Wittgenstein har med Tractatus på lignende vis forsøgt at redde den filosofiske verden, ved at løse alle filosofiens
problemer endegyldigt.
Lad os nu følge Wittgenstein i hans måde at redde verden på. Det skal
også siges, at de fleste Tractatus-læsninger stadig kæmper om at åbne Pandoras Æske, for at finde det, der ikke-er, eller der tales megen om at kaste
stigen bort, uden selv at have kastet stigen bort. Disse læsninger viser Brommage fremragende, men passivt. Lad os nu vise den aktivt!
Som bekendt skaber Gud ifølge skabelsesberetningen verden på syv
dage. På lignende måde ser man også Wittgenstein i Tractatus stjæle verden
fra guderne i syv etaper. Værket lægger bragende ud med: ’Verden er alt,
hvad der er tilfældet’ (Tractatus Logico-Philosophicus [TLP] 1). En stemme
der stammer fra den tyste side af Tractatus’ historie. Det mærkelige ved
denne stemme er, at ingen sansning genkender den. Den kommer indefra
og ikke udefra. Læseren må spørge sig selv; ’kan mine sanser sanse det, der
er alt?’ Ja, den siger, at Verden er alt. Den er alt. Altså alt er alt. Men hvad
er alt? Det siger den ikke. Af at udsige alt, kommer der kun intet ud, hvor
ingen konkret bestemmelse og indhold viser sig ved udsigelsen. Hvad denne
måde at udsige væren på betyder, lader vi Hegel besvare:
Pure knowledge … it is without distinctions and as thus distinctionless it
ceases to be knowledge; what we have before us is only simple immediacy. …
The true expression of this simple immediacy is therefore pure being. Just as
pure knowledge should mean nothing but knowledge as such, so also pure being should mean nothing but being in general; being, and nothing else, without further determination and filling. (Hegel 2010: §21.56)

Som man fra Hegels citat kan læse, så er pure being og verdens udsigelse
den abstrakte bestemmelse, der kendetegner tænkningen, der er ved sig
selv, dvs. tænkning der retter sig mod væren som ren og ubestemt tænkning.
Tænkningens væren ved sig selv udtrykker med andre ord det empiriske
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som helhed, der er inderliggjort i tanken. Altså verden som inderliggjort væren udtrykker den rene og ubestemte værens tænkning uden nogen forskel,
partikularitet eller andet, men kun sig selv som ren tanke; eller det Hegel
kalder for pure being. Verden er så at sige den sig-selv-lige-værens udtryk,
og derfor den tyste stemme af Tractatus.
Efter indtræden i verden, som den rene og ubestemte tænkning, fortsætter Wittgenstein: ”Thi summen af kendsgerninger bestemmer både,
hvad der er tilfældet, også alt det meget, der ikke er tilfældet.” (TLP 1.12).
Med denne afsløres verden som den absolutte væren, da verden som alt tilfælde nu bestemmes som kendsgerningernes sum. Ved denne tegner Wittgenstein nu en ring om alt, hvad der kan tænkes eller inderliggøres som virkelighed. Al tænkning er verdens/værens tænkning. Men, i sin nuværende
tilstand står alt det tænkelige uden en aktualitet eller den mangler en subjektivitet, der kan udsige det tænkelige som noget konkret. For verdens eller
tænkningens subjektivitet, går Wittgenstein videre: ”Kendsgerningerne i
det logiske rum er verden.” (TLP 1.13). Her bestemmes verden af det logiske
rum - som objektivering af den rene og ubestemte væren eller som tankens
tænkning om sig selv. Det logiske rums bestemmelse som verden, udtrykker
samtidig verdens bliven til det logiske rums basis og substans. Denne kommer af, at verden som den rene og ubestemte tanke objektiveres som det
logiske rum; i denne henseende udsiger det logiske rum verden som sin
umiddelbare væren og indhold. Hvilket også betyder verden som det logiske
rums form, da det logiske rum har sin virkelighed som verden; altså som
den rene og ubestemte tankes tænkning. Tractatus peger selv på substansens betydning med det følgende: ”The substance of the world can only determine a form, and not any material properties. […]” (TLP 2.0231). Det logiske rum, der har verden som substans, udtrykker kort sagt tænkning, der
tager sig selv som objekt for sin tankevirksomhed (indhold) og måden den
tænker på (formen). Denne subjekt-objekt relation, mellem verden og det
logiske rum, viser, at verden både er sin genstand og relation. Netop den
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gensidige relation er tænkning om tænkning - altså som den bestemte [objektive] og den bestemmende [subjektive] tankevirksomhed.
Den bestemte og den bestemmende tankevirksomhed afslører samtidig, at ontologi og logik faktisk omhandler den samme virkelighed og har
den samme substans. Hvis man skulle forklare disse med Wittgensteins
egne ord, så ville det lyde således: ”My work has extended from the foundations of logic to the nature of the world.” (Wittgenstein 1969: 2.8.16). Hvilket vil sige ontologiens og logikkens behandling i den samme virksomhed:
man udfordres med to spørgsmål i et. Af denne grund afslører verden og
det logiske rum, at logikkens substans er verden; substansen er tænkning
som den rene og ubestemte væren. Med Tractatus’ egne ord:
([…] Logikken handler om enhver mulighed, og alle muligheder er dens
kendsgerninger.) Ligesom vi ikke kan tænke os rumlige genstande uden for
rummet eller tidslige genstande uden for tiden, kan vi ikke tænke os nogen
genstand uafhængig af muligheden for dens forbindelse med andre genstande.
Hvis jeg kan tænke mig genstanden i forening med sagsforholdet, så kan jeg
ikke tænke den uafhængig af muligheden af denne forening. (TLP 2.0121)

Denne måde at behandle væren og logik tilsammen kendetegner ’being-quabeing’ ontologi. I being-qua-being ontologi er væren og viden/tænkning om
denne væren i en dynamisk og hinanden producerende og betingende enhed. Det samme ser man også hos Hegel, hvor ontologien er grundet i logikken, og hans berømte værk The Science of Logic (Hegel 2010) er på den
måde ikke en fremstilling af syllogismen, men en afhandling om ontologien.
Hegels logik kendetegner heri den objektive logik, der er forskellig fra Kant
og hans forgængere (Hegel 2010: §21.49). Den objektive logik og logikken i
Tractatus er derfor “[…] the system of pure reason, as the realm of pure
thought. This realm is truth unveiled, truth as it is in and for itself.” (Hegel
2010: §21.34). Eller med Tractatus’ ord: “Kendsgerningerne i det logiske
rum er verden (TLP 1.13)” og derfor “I logikken er intet tilfældig: Hvis tingen
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kan forekomme i sagsforholdet, så må sagsforholdets mulighed forud være
til stede i tingen.” (TLP 2.012). Af denne forstår man, at det rum, som den
logiske virksomhed finder sted i, er verden, og derfor har logikken verden
som substans og basis.
Ovenover blev verden og det logiske rum beskrevet som den bestemte
og den bestemmende tankevirksomhed. Af sådan en logik og verden får man
i Tractatus at vide, ”Hvad der er tilfældet, kendsgerningen, er tilstedeværelsen af sagforhold.” (TLP 2). Den første del af citatet hentyder til verden som
alt, hvad der er tilfældet; i den anden del af citatet tages verden som basis
for tilstedeværelsen af sagsforhold. Citatet udsiger her en yderligere objektivering af relationen mellem verden og det logiske rum. Det logiske rum som objektivering af den rene og ubestemte tanke af væren (verden) eller
som tænkning, der tager sig selv som objekt - fremtræder nu som tilstedeværelsen af sagsforhold. Denne betyder at noget er og forgår; dvs. væren
tænkes, eller at noget forholder sig på en bestemt måde. Forklaret med andre ord; når tilstedeværelsen af sagforhold er en kombination af genstande
(TLP 2.01), samtidig med, at det er konfigurationen af genstande, der danner sagsforholdet (TLP 2.0272), så tænkes verden ved at have den som
grundlag for konfiguration af genstande, der danner sagsforholdet. Det vil
sige, hvad der muliggør sagsforholdet, er verdens substans, som form og
indhold (TLP 2.021 & 2.25). Sagsforholdet er i første omgang bestemt af
genstande; af dette følger, at verden i sig selv, som det absolutte, forudsætter
sig selv som indhold og form for tænkning om den. Verden er det tænkeliges
mulighed, og denne mulighed som tænkelighed er ensbetydende med dennes kendelighed, og denne kendelighed er sagsforholdenes tilstedeværelse,
som udsigelsen af det der forgår. Denne gensidige bestemmelse er tænkningens/logikkens virksomhed på sig selv og sine produkter. Af denne grund
udtrykker den logiske virksomhed tænkningens rene virksomhed. Om dette
siger Hegel også det samme, bare med forskellige ord:
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This self-movement of the form is activity, activation of the matter [itself], as
the real ground, which sublates itself into actuality, and the activation of the
contingent actuality, i. e., of the conditions: their inward reflection and their
self-sublation into another actuality, the actuality of the matter.(Hegel 1991:
220)

Som vi så, blev den gensidige relation mellem sagsforholdet og verden bestemt som tænkningens aktivitet, der udtrykker det, der er, og det der forgår. Denne tænkningens aktivitet er i overensstemmelse med Hegels selfmovement of the form. Præcis forholdet mellem sagsforhold og verden, dvs.
konfiguration af genstande, er det, der svarer til the activation of the matter
itself. Med denne måde at se og tænke verden og logik på, svarer vi umiddelbart på spørgsmålet, hvorledes den tænkte verden kan have formen fælles med den virkelige verden (TLP 2.022). Med andre ord, hvorfor den subjektive tænkning skal have verden som substans – altså verden som den
rene og ubestemte værens tanke. Fordi, i det moment tænkningen tager verden som objekt/genstand, har den [tænkningen] i det samme moment verden som form og indhold – dvs. som objekt for sin subjektivitet. Det er
denne tagen som form og indhold, der er konfiguration af genstande (TLP
2.0231) og ’[…] the activation of the matter itself […]’ (Hegel 1991: 220);
dvs. tænkning, der konfigurerer sig selv via tænkning. Netop derfor er det
tænkningens tagen udgangspunkt i sig selv som objekt, der danner sagsforholdenes struktur, der igen danner kendsgerningens struktur.
Billeder
Indtil videre har vi set, hvorledes verden er den rene og ubestemte værens
tanke og hvorledes det logiske rum og sagsforholdene er denne værens objektivering, som tankens tænkning om noget der er og forgår. Heraf kan
denne objektivering objektiveres yderligere med billeder.
’Billeddannelser’ i Tractatus er et af de mest fremtrædende emner
blandt Tractatus-filosoffer. Der er også nogle, der bygger deres forståelse af
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Tractatus alene på billeddannelser. Hos de fleste Tractatus-filosoffer antages billeder for at være en model/repræsentation af virkeligheden, imens
afbildningsvirksomheden generelt set tages for givet. Overordnet set tager
de afsæt i de dannede billeder eller slutprodukter af billeddannelsen. De
overser, at konfigurationen selv er en objektiv virksomhed; dvs. udover billeder, er afbildning af verden en objektiv virksomhed, som er billeddannelsens mulighed. Af denne grund ses der kun på den subjektive side af sagen,
og den objektive side tilsidesættes. Som konsekvens af denne subjektivitet
bliver der heller ikke svaret; hvad er den billeddannende relations subjekt
og objekt? Hvem/hvad bestemmer hvem/hvad. Derfor er brugen af ’billedteori’ misvisende og konceptuelt set ufrugtbart, da det i sig selv er problematisk at tale om ’teorier’ i filosofien.
For at overkomme billedteoriens dilemma, skal billeder og afbildningen tænkes i forhold til verden og logik, som tænkning om tænkning. Altså
billeddannelser som subjekt og objekt for den samme virksomhed. Denne
virksomhed er samtidig udtryk for en enhed af tænkning som subjekt, der
har sig selv som objekt - som form og indhold. Hvordan skulle den såkaldte
stige ellers kastes ud, hvis logikken eller verden ikke var selv-udviklende
[som subjekt] -og selv-relaterende [som objekt]? Eller med en anerkendt
hegelianer, Richard Dien Winfields ord:” […] logic must have an immanent
development, where both what is thought and how it is thought are determined by nothing but the course of logical thinking itself.” (Winfield 2016:
23). Denne fremstilling af verden og logik er det grundlag, som brugen af
billeder finder sin mening i; eller verdens virksomhed i og med sig selv er
målestokken for billeddannelsen. Billeddannelser forudsætter så at sige
først og fremmest, at den er en aktivitet eller virksomhed, der har billeder
som resultat.
I Tractatus læser man, ”Vi danner os billeder af kendsgerningerne.”
(TLP 2.1) og ”The structure of a fact consists of the structures of states of
affairs.” (TLP 2.034). Sagsforhold, der var en yderligere objektivering af det
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logiske rum, som havde verdens form, bestemmer nu kendsgerningernes
struktur. Og om form og struktur skriver Wittgenstein, ”Form is the possibility of structure.” (TLP 2.033). Dette betyder kort sagt, at sagsforholdenes
form - som er verdens - er også dens struktur, og konfigurationer, som foretages med verdens form, bestemmer igen kendsgerningernes struktur, da
verden er summen af kendsgerninger (TLP 1.1). Heraf ser vi, at sagsforholdenes bestemmelse af kendsgerningernes struktur udgør basis for dannelsen af kendsgerningernes billeder samt basis for den førnævnte objektivering af det logiske rum. Nemlig ”Billedet forestiller situationen i det logiske
rum, sagforholds beståen og ikke-beståen.” (TLP 2.11). Netop dette afslører,
at konfigurationer og billeddannelser finder sted i det logiske rum, og er en
objektivering af den; dvs. billeddannelser tager afsæt i genstandenes konfiguration og bringer dem i en ny form. Med denne bestemmelse bliver det
åbenlyst, at tænkningen er subjektet, der tager udgangspunkt i sig selv som
objekt, imens genstande konfigureres som billeder. Af samme grund skal
billedet også, ligesom den tænkte verden (TLP 2.022), have afbildningsformen fælles med kendsgerningerne for overhovedet at være et billede (TLP
2.16-71). Dette vil igen sige, at afbildningen har verden som sit objekt, imens
verden er afbildnings-subjektet; billeddannelsens objektivitet er verdens
subjektivitet. Det er nemlig afbildningsvirksomheden, som selv-objektivering, der har resultatet som billede og mening. Billeddannelser uden for verdens grænser er umuligt. Alt tænkeligt er allerede tænkning om det tænkte.
Tanken og Sætningen
Hermed kan det logiske billede af kendsgerninger bestemmes som tanker
(TLP 3). Denne er en yderligere bestemmelse eller en negation af billedet,
og dermed et nyt stadie i tænkningens bevægelse i og med sig selv. Bestemmelsen synliggør logikken som tankens tænkning, i og med ”tanken rummer
muligheden for den situation, som den tænker” (TLP 3.02). Som citatet vi-
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ser, er det tankens tænkning, der rummer muligheden for den tænkte situation. Tankens tænkning – som den logiske virksomhed – er en negation af
billedet, der forestiller situationen i det logiske rum i (TLP 2.11). Samtidig
viser denne bestemmelse, at der er tale om det samme begreb af bestemmelsen, der så at sige finder sted i forskellige stadier i tænkningens tænkningsproces. Og denne proces er tænkningens i og for sig værende virksomhed, der tager afbildningen som basis og udtryk for tanken. Hvis man sammenligner denne med billedteori-forståelsen, så har ’billeder’ i deres tilfælde sit objekt et sted uden for den; dvs. en subjektiv relation. I vores tilfælde viser relationen sig også som en relation mellem væren og tanken,
men heri er relationen både subjektiv og objektiv. Dvs. billeddannelser som
tankens [objektiv] tænkning [subjektiv]. Denne er forklaret tidligere i relationen mellem sagsforhold og kendsgerninger, og betyder kort sagt tænkningens måde at tænke og at være på.
Tanken som det logiske billede af kendsgerninger er som sagt en ny
negation, og i denne henseende fremtræder enhver negation som en ny kategori; såsom Verden, det logiske rum, kendsgerninger, sagsforhold, og virkelighedens, afbildningens og logikkens form, billeder og tanker osv. Kategorierne afledes så at sige af den i sig værende tænkning. Af denne bevægelse af tænkningen kan man sige, at kategorierne viser tilstedeværelsen af
verdens struktur, da sagsforhold og billeddannelser bygger på verdens form.
Eller som når Paul Redding beskriver, hvad kategorierne for Hegel betyder:
For Hegel, then, the categories do not simply reveal the form of thought that
is able to be conceived apart from and opposed to the world; they reveal the
structure of the world itself … (Redding 2012: 147)

Når en kategori fremtræder som en negation, udtrykker den sig både som
substantiv og verbum på samme tid. Et konkret eksempel på dette er billed-
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dannelser: Billeder er en negation af sagsforholdenes konfiguration, og udtrykker sig som en ny kategori, der er andet end sagsforholdenes konfiguration. Når dette sker, så fremtræder billeder som resultat og aktivitet på
samme tid. Dvs. billeder som et resultat af kendsgerningers afbildning og
som aktivitet er det den afbildende virksomhed. Altså et billede som et resultat er et navn, og som den afbildende virksomhed er det et verbum.
Efterfølgende bliver tanken en negation af sætningen som den nye kategori. Nu med sætningens sanseligt opfattelige tegn projiceres tanken som
sanseligt opfatteligt for os (TLP 3.11). Og sætningsmanifestationen er det
tegn, som tanken projiceres i. Efterfølgende får man i Tractatus at vide, at ”i
sætningen er dens [sætningens] menings form indeholdt, men ikke meningens indhold” (TLP 3.13). Hvilket betyder, at den form [afbildningsformen]
som sætningen projicerer, er kendsgerningernes logiske form (TLP 3.13),
som er allestedsnærværende; men sætningens mening er bestemt eller projiceret, først når indholdet/elementerne i sætningsmanifestationen er bestemt/konfigureret/afbildet til at svare til tankens genstande [det logiske
billede] (TLP 3.2). Meningen som konfiguration af indholdet har alene sin
sandhed i formen.
Om sætningsmanifestationen skriver Wittgenstein, at ”den anvendte,
tænkte sætningsmanifestation er tanken.” (TLP 3.5). Spørgsmålet er, hvad
denne betyder for sætningen som kategori? Svaret er, at den anvendte sætningsmanifestation er en yderligere negation af sætningen: At sætningsmanifestationen kommer i anvendelse, er at artikulere – Sætningen er jo en
artikulation (TLP 3.251) - og at artikulere er et andet udtryk for at tale. Derfor, at tale er at tænke. Og dette betyder, at verden eller væren er det, som
den logiske virksomhed omhandler.
Netop derfor er logikkens elementer/resultater/produkter/beskrivelser af verden, og er allerede logisk funderet og viser at de er tænkt virkelighed. Og derfor er enhver benævnelse og beskrivelse på forhånd logisk
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funderet: Talen bygger på det logiske stillads eller talens væsen er logisk.
Hvis man skulle udtrykke det med Hegels ord:
Presupposed from the start is that the material of knowledge is present in and
for itself as a ready-made world outside thinking; that thinking is by itself
empty, that it comes to this material as a form from outside, fills itself with it,
and only then gains a content, thereby becoming real knowledge. (Hegel 2010:
21.28)

Sprog og Mening
Den anvendte sætningsmanifestation, dvs. talevirksomheden, har åbenbaret, at logik omhandler det ontologiske: nemlig tankens tænkning som
tænkt virkelighed. Af denne grund bliver det også klart, hvorfor en sætning
er betinget til at bruge gamle sætninger til at meddele en ny mening (TLP
4.03). Hvis vi gentager disse ord med Hegels ord, så vil det lyde således:
… the subjective idea is impulse. … The specific nature of this impulse is therefore to sublate its own subjectivity, to make that first abstract reality a concrete
one, filling it with the content of the world presupposed by its subjectivity.
(Hegel 2010: §12.200)

Tankens tænkning eller logikkens praksis kan også forstås som tankens produktion, der foregår i og med tænkning. Denne praksis viser sig ved alle tankens processer: nemlig konfigurationer, afbildninger, projektioner, forestillinger, visninger og operationer - således at sætningen reflekterer tankens
gøren sig til objekt for sin subjektivitet. Hegel udtrykker denne refleksionens essens med næsten poetiske ord: ”Reflection is the shining of essence
within itself (Hegel 2010: §11.258)” Hvis man skulle oversætte Hegels ord
til Tractatus’ ord, så vil det hedde: ”Sætningen viser virkelighedens logiske
form.” (TLP 4.121). Derfor udtrykker den anvendte sætningsmanifestation
alle tankens processer på én gang. Således kan summen af alle sætninger -
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som tankens sanselige opfattelighed for os - bestemmes som Sprog (TLP
4.002), dvs. som tankens beklædning.1
Af det ovenstående bliver Tractatus’ hensigt med at drage grænser for
tænkningen også synlig; idet tænkning er selveste menneskets natur, så må
tænkning som sådan være subjektet, eller rettere sagt jeg’et. Tænkningen
står så at sige ikke uden for subjektet eller omvendt. Tværtimod fremtræder
jeg’et i og med tænkningen. Derfor kan man heller ikke tænke ud af boksen,
men tænke ind i boksen med boksen. Hos Hegel lyder det samme således:
’I’ is pure being-for-itself, in which everything particular is negated and sublated - consciousness as ultimate, simple, and pure. We can say that ‘I’ and
thinking are the same, or, more specifically, that "I" is thinking as what
thinks.” (Hegel 1991: §24)

Dermed forstår man også, hvorfor det tænkende eller forestillende subjekt
gendrives i Tractatus. Jeg’et udtrykker sig selv i og med Sproget som selvrelation og selv-definition. Dette betyder groft sagt, at tale er at tænke, samtidig med at den rene tænkning er subjektet. For at vise at disse ord ikke
bare er rene spekulationer, giver jeg ordet til Wittgenstein i Notebooks:
”I want to report how I found the world. … The philosophical I is not the human being, not the human body or the human soul with the properties, but
the metaphysical subject, the boundary (not a part) of the world. … Now it is
becoming clear why I thought that thinking and language were the same.
For thinking is a kind of language. For a thought too is, of course, a logical
picture of the proposition, and therefore it just is a kind of proposition.“ (Wittgenstein 1969: 2.9.16 & 12.9.16) [kursiveringer er mine]

Her ser vi, Wittgenstein selv peger på tænkning som sprog, samtidig med
verdens grænser som subjektets og tænkningens grænser. Hvilket vil sige

Om sprog og tænkning skriver Hegel: ”… language is the body of thinking …”(Hegel 1991:
§145)
1
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den rene identitet mellem verden, tænkning og subjekt. Af denne grund er
jeg’ets tænkning dets artikulation. Med Tractatus: ”At forstå en sætning vil
sige at vide, hvad der er tilfældet, hvis den er sand.” (TLP 4.024). Dette peger igen på subjektet som tænkning: Subjektet er forståelsens subjekt, idet
at forstå forudsætter at vide og omvendt. Således kan sætningens mening
bestemmes som den sande forståelse (beskrivelse) af verden. Når den én
gang opnår den sande beskrivelse af verden, bliver den indlejret i jeg’et. Den
bliver så at sige til jeg’ets historiske levn. En kort opsummering: Subjekt er
tænkningens virksomhed og identitet. Og dette viser, at tænkning som praksis ikke kan udsige sig selv; udsigelsen er nemlig selve denne praksis. Den
viser sig som praksis. Sproget kan ikke stille sig udenfor tænkningen; Sproget er muligt i og med tænkning, nemlig: ”Hvad der kan vises, kan ikke siges.” (TLP 4.1212). Derfor udgør sætningens udsigelsespraksis - eller det der
viser sig i sætningen - verbet i sætningen. Det samme gælder Sproget; det
viser talen, men udsiger den ikke. Talen kan ikke udsige talen, da udsigelsen
i og for sig selv er talen. Det, der viser sig, er talens aktivitet; talen viser den
tænkte virkeligheds virksomhed. Derfor: ”Hvad vi ikke kan tænke, det kan
vi ikke tænke; vi kan derfor heller ikke sige, hvad vi ikke kan tænke.” (TLP
5.61).
Ud fra de ovenstående betragtninger, kan Tractatus nu hævdes at omhandle den absolutte tautologi og kontradiktion. Den udsiger alt og intet:
Verden er alt, hvad der er tilfældet.
En introducerende konklusion
Således kan mit sprogs grænser erklæres som min Verdens grænser (TLP
5.6). Verden som den absolutte sandhed og væren er nu blevet til min Verden, som min absolutte og objektive sandhed. Verdens grænser, som vi så
tidligere, er allestedsværende. Verdens grænser er noget af det tyste i Tractatus, som man efter min mening må grave frem. Som allestedsværende og
det tyste er det altafgørende, hvordan man bestemmer verdens grænser.
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Måden man bestemmer verdens grænser på, afgør også den måde, hvorpå
man læser og forstår Tractatus på. På den anden side skal bestemmelsen af
verdens grænser tage hensyn til Tractatus’ forsøg på at drage grænserne for
tankernes udtryk. Vores svar på denne bestemmelse udgør tilsammen en
basis for vores måde at forstå Tractatus på.
Den første bestemmelse i Tractatus, ”Verden er alt, hvad der er tilfældet” (TLP 1), og min tidligere diskussion af denne bestemmelse – verden
som alt og intet – viser, at verden er en absolut generalisering. Rettere sagt,
det er bestemmelsesmåden der er absolut. Denne absolutte bestemmelse af
verden betyder samtidig, at verden er den absolutte sandhed; altså som den
absolutte virkelighed og væren. Dette vil sige, alt hvad vi overhovedet kan
tænke og muligheden for vores kunnen; alt hvad der kan tales, vides og tænkes osv., er kun mulige i og med denne absolutte virkelighed. Verdens virkelighed, som den absolutte virkelighed samt grænserne til alt det der kan
tænkes, betyder her samtidig dens umiddelbare grænser. Hvis den absolutte
virkelighed er enhver tænknings mulighed, så må denne virkelighed samtidig være sin grænse. Verdens umiddelbare virkelighed og grænse viser, at
den både er den immanente bevis for sin væren, og det der transcendentalt
bevises i det logiske rum. Tidligere viste jeg, at det der bevises i det logiske
rum, fremtrådte som billeder, tanker og sætninger. Efterfølgende udtrykte
deres samlede fremtrædelse sig som Sprog - altså sproget som den afbildede
virkelighed og som den absolutte virkeligheds tænkning. Af samme grund
er sprogets grænser også bestemt af verdens grænser. Derfor betyder mit
sprogs grænser, min Verdens grænser (TLP 5.6). Jeg, der på samme tid er
Subjekt og tænkning, kan kun artikulere, i og med den afbildede virkelighed,
som på samme tid er mine grænser - altså subjektets artikulation som dets
relation til verden. I denne henseende er subjektet som den afbildede verden uafhængig af den virkelige verden, hvorimod i sin afbildning af verden
er subjektet afhængig af den. Af det samme grund, når subjektet artikulerer
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- som den afbildede Verden - så bestemmer subjektet både, hvad der er tilfældet, og også alt det der ikke er tilfældet. Jeg’et er nemlig min absolutte
sandhed og tænkning.
Ovenover viste jeg, at verdens absolutte virkelighed/grænser også var
det logiske rums grænser, der fremtrådte som subjektets, sprogets og min
Verdens grænser. Efterfølgende jeg’ets artikulation som bestemmelsen af
alt det, der (ikke) er tilfældet i min Verden. Af disse bliver det indlysende, at
artikulation er min Verdens artikulation; min Verden bliver til i og med
jeg’ets virksomhed – dvs. konfigurationer, afbildninger, projektioner, forestillinger, visninger, operationer osv. I denne henseende betyder min Verden min konstruktion. Udtrykt anderledes: Min Verden som jeg’ets virksomhed udtrykker både jeg’ets konstruktive virksomhed og jeg’ets egen
konstruktion; dvs. min Verden som min konstruktivitet og konstruktion.
Dette udtrykker Wittgenstein således: ”Vi kan kun forudse det, som vi selv
konstruerer.” (TLP 5.556). Men med jeg’et som min konstruktivitet og konstruktion mangler vi stadig at svare på, hvordan ’forudsigelsen’ kommer ind
i billedet. For at komme ind på denne, vil jeg bringe ’operationer’ i Tractatus
på banen. Ifølge Wittgenstein er operationer det, der skal foretages for at
danne en ny sætning ud af de gamle sætninger (TLP 5.23). Man kan også se
operationer som en negation af udsigelsen. I 5.25 får man at vide, at operationer udsiger intet; kun dens resultat udsiger noget, og dens resultat afhænger af dens egen basis. Efterfølgende i 5.252 italesættes anvendelsen af
operationer som fremadskridende. Af operationer som fremadskridende og
menings-dannende-virksomhed kan man belyse, hvordan konstruktivitet
og forudsigelse hænger sammen.
Når en operation foretages, så udgør de gamle sætninger altid dens basis. Samtidig er det afgørende at huske, at summen af alle sætninger udgør
sproget, som betyder min Verdens grænser. Af dette bliver det indlysende,
at summen af gamle sætninger er ensbetydende med mit sprog og min Verden. Operationer er så at sige et andet Begreb for jeg’et som konstruerende
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og konstrueret. Dette vil sige, som sprogets og verdens grænser, foretager
jeg’et operationer ved at gøre sig selv til operationers basis eller tager sig
selv som objekt for sin konturerende virksomhed. Ved disse udvider jeg’et
samtidig sin verdens grænser, idet enhver ny mening enten er et resultat af
en yderligere konstruktion af kendsgerningernes verden eller rekonstruktion af min Verden. Ud fra denne kan jeg hermed påstå, at forudsigelsen
kommer af, at jeg’et er min konstruerede verden; jeg’ets selv-objektivering
som basis for sine operationer er ensbetydende med jeg’ets sammenligning
af sig selv med kendsgerningernes verden. Dette kan udledes af, at man
sammenligner virkeligheden med sætningen (TLP 2.223 & 4.05), da mine
afbildningers overensstemmelse med kendsgerningernes verden afgør min
verdens sandhed. Hvordan dette så hænger sammen med forudsigelser og
operationer kommer af, at operationer og konstruktioner er karakteriseret
ved at være fremadskridende. Idet operationer er fremadskridende, så må
der være et forudbestemt formål og resultat for operationens virksomhed.
Operationer skal ende som et resultat og kan ikke tænkes uden resultatets
forudsigelse. Enhver operation og konstruktion foretages, hvis der også forudsiges et eller andet resultat (et billede). Uden jeg’ets virksomhed, er formål og resultat i den sidste ende det livløse korpus, som ikke besidder en
ånd. I og med jeg’ets virksomhed er konstruktioner, operationer og forudsigelser muligt. Af dette kan jeg konstatere, at også konstruktion og forudsigelse foregår i det logiske rum. Det logiske rum er kamparenaen, men både
kampen og arenaen er jeg’et!
Heraf med jeg’et som sin konstruktion og konstruktivitet, vil jeg tage
en skarp vending mod den hidtidige opfattelse af Tractatus. Jeg’et er sin
tænknings historie! Min verden som min konstruktion betyder min historie!
Hvad jeg påstår nu, modstrider klart den måde, man hidtidigt har læst og
forstået Tractatus på. Det er åbenlyst, at min påstand vil bringe mange kritiske spørgsmål med sig. Påstanden er åben for kritik, og fejltagelser heri er
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således ikke udelukket. At Tractatus begynder med at udsige verden værende som alt tilfælde og ender med at udsige sproget som min verdens
grænser, indebærer åbenlyst en tilblivelseshistorie. Verden er så at sige min
verdens tilblivelseshistorie. Min verden er alt, hvad jeg’et har foretaget og
er et resultat af konfigurationer, afbildninger, operationer osv. Kort sagt,
min verden er mit resultat. Derfor er min verden min tænknings historie;
ikke som noget stillestående og dødt begreb, men som levende. Jeg’et er den
levende historie. Hvis summen af alle sætninger udgør sproget, og hvis sætninger er operationer, der tager de gamle sætninger som basis, så er sproget
min virksomhed, som har min verden som basis. Dette er ensbetydende
med, at denne basis netop er, hvad jeg’et allerede har konstrueret. Derfor er
mit sprog - som jeg’ets virksomhed og min verdens grænser - min tænkning
og historie. Historien er tankevirksomhedshistorie, som også er jeg’ets levende tænkning.
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