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Forord
Selvom der ikke er så mange artikler i denne udgivelse, viser de to artikler et
frisk og ungdommeligt kritisk pust til den etablerede filosofihistorie.
I den første artikel udlægges en grundig og radikal kritik af naturbegrebet
hos Kant og den tyske idealisme. I den anden revitaliseres Anne Conways
filosofi og hendes plads i filosofihistorien. Artiklerne kan, med fordel, læses
efter hinanden for måske at give anledning til refleksion over hvordan man
forholder sig til kanon-litteraturens diskurser.
Der er hele tre anmeldelser i denne udgivelse: den første om de nutidige
spændinger i identitetspolitikken, den anden om en filosofisk fantasy-roman
og den tredje om en grundbog i socialkonstruktivisme. Dette demonstrerer
det store spænd hvorom filosofisk litteratur favner, samt et publikum som er
indstillet på at læse og forholder sig til den. Vi på redaktionen vil gerne
minde alle filosofistuderende om, at i modtager en given bog for at anmelde
den! På denne måde får du både læst bogen grundigt samt sparer lidt på at
fylde bogreolen op. Skriv til os på kontakt@tidskrift.dk hvis du gerne vil
anmelde en bog, så finder vi ud af det!
På vegne af redaktionen
Thomas Hegelund
Ansvarshavende redaktør
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Naturam Transcendentalium
– Den kantianske konception af naturen i den kritiske idealismes epistemologi
skrevet af Gustav Løhde Frøhlich, AU · udgivet september 2021

Abstract
In this paper I attempt to sketch out a systematic account of the
epistemologically idealist concept of nature in Immanuel Kant. By
considering the distinction between subject and object in the empirical and
transcendental definitions, it is shown that these rely on a necessarily
subsumptive relationship to the concept of nature. Furthermore, I consider
the implications of practical reason, as pertains to the Kritik der reinen
Vernunft, in an attempt to infer a naturalist reading of the relationship
between Kant's epistemological and ethical philosophies. Conclusively, a
concept of nature, regarded as a dynamically transcendental, synthetic unity
of all given and possible experience, is established.
Formål
[...] naturen er nu med våbenklang vågnet,
og højt fra æteren, ned i dybeste afgrund
ifølge den faste lov, som førhen, skabt af helligt kaos,
nu føler beåndingen sig,
den altingskabende, atter ny.
-

(Hölderlin 2020, 23)

Naturalisme, naturtilstand, natur/kultur-dualisme, naturvidenskab. En lang
række komplikationer følger enhver brug af den tvetydige term ‘natur’.
Spørgsmål såsom, hvordan den er mulig; hvad den er distinkt fra; hvilke
grænser den besidder; etc. Hos ophavsmanden til den tyske idealisme,
Immanuel Kant, kan disse spørgsmål dog ikke anskues separat fra det
erkendelsesteoretiske spørgsmål om menneskets bevidsthedsmæssige
relation hertil, eftersom det netop er i kraft af bevidstheden, at naturen
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muliggøres. Kants naturkoncept 1 kompliceres af hans filosofisk-æstetiske
værk Kritik der Urteilskraft (1790), hvor det går i forbindelse med
spørgsmålet om geniets kunstneriske kapacitet til at konstituere en
formålstjenlig, original, regelsættende idé, i ly af en natur defineret
overvejende som nærmest ubrydelig, blind kausalitet. Hvis man dog kan
tillade sig at etablere nogle skelsættende linjer i den kantianske kanon, så
forholder denne analyse sig nærmere til naturen som epistemologisk
koncept, end som æstetisk 2 . Projektet med artiklen er således at udrede,
hvorledes Kants naturbegreb, delvist på trods af såvel hans moralfilosofi samt
æstetiske distinktioner, tillader en dynamisk og transcendental definition på
et idealistisk naturkoncept3.
DEL I Objektet, tingen, genstanden / Subjektet, selvet, jeget
1. Objektet i empirisk betydning
Natur ist das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt
ist. Sollte Natur das Dasein der Ding an sich selbst bedeuten, so würden wir sie
niemals, weder a priori noch a posteriori, erkennen können.4 (P, §14, 294)

’’Koncept’’ er at foretrække frem for ’’begreb’’, idet der her henvises til den transcendentaltsyntetiske idé, som artiklen her redegør for. Kant bruger ’natur’ som begreb i andre
henseender, end blot den konceptuelle – som væsensbeskaffenhed (f.eks. fornuftens natur)
og oprindelsestilstand (f.eks. den hobbesianske naturtilstand).
2 Jeg anser artiklen som indeholdende en delvist uoplyst vinkling af forskningen i natur hos
Kant. Typisk undersøges naturbegrebet hos Kant ifbm. dets antropologiske, etiske og
æstetiske implikationer. Se hhv. Wood. Allen W. 2017. Kant’s Practical Philosophy; Kneller,
Jane. 2017. Aesthetic Reflection and Human Nature: The Kantian Thread in Early German
Romanticism.
For et værk som behandler denne artikels område, dog ikke ifbm. Kritik der reinen Vernunft,
se Friedman, Michael. 2013 Kant’s Construction of Nature: A Reading of the Metaphysical
Foundations of Natural Science. For yderligere læsning på dette område iht. KrV, se Watkins
2014; Massimi & Breitenbach 2017.
3 Denne artikel gør brug af følgende forkortelser: af Immanuel Kant, Kritik der reinen
Vernunft (KrV); Prolegomena zu einer künftigen Metaphysik… (P); Kritik der Urteilskraft
(KU); Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (MAN). Af Arthur
Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung I (WWVI). Enhver citation gengives i en
fodnote af egen oversættelse.
4 ‘’Natur er tingenes tilværelse, for så vidt, som denne er bestemt af almene love. Skulle natur
betyde tingenes tilværelse i sig selv, så ville vi aldrig kunne erkende den, hverken a priori
eller a posteriori.’’
1
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Naturen er betegnelsen for tingenes tilværelse som fænomen i henhold til
almene love. Denne lovmæssighed er beskæftigelsen for et senere afsnit, hvad
der her er omdrejningspunktet er den blotte ting hos Kant. Distinktionerne
mellem de tre termer - tingen, objektet og genstanden - er i Kants virke ikke
ligefrem altid ekspliciterede, men vil nu forsøges udredes. Pointen her er ikke
at redegøre for hele erkendelsesaktens bevægelse fra sansningen til
dannelsen af en forestilling, men blot at overskueliggøre de nødvendige
elementer for de før omtalte definitive standpunkter.
Første del af KrV - Den transcendentale æstetik (KrV, B33-73) - udgør et
solidt udgangspunkt for afgørelser af Kants egne etablerede rammer for hans
brug af termer. I den første paragraf, er Kant tydelig omkring genstanden
(Gegenstanden) som det, hvortil erkendelsen forholder sig via anskuelsen
(Anschauung). Genstanden gives dog kun til anskuelsen, såfremt den
afficerer sindet (Gemüt), således at sansningen (Sinnlichkeit) kan danne en
forestilling om en sådan genstand, med udgangspunkt i dennes fornemmelse
(Empfindung). Kant gør det her klart, at alle genstande udelukkende gives
ved anskuelsen, som så er empirisk, og tænkes af forstanden. Således
erklærer Kant, at en sådan given genstand er et fænomen (KrV, B34). Hertil
etablerer Kant distinktionen mellem form og materie, dvs. hvad der gives a
priori, og hvad der gives a posteriori, som tilsammen udgør fænomenets
helhed. Denne distinktion markerer et afgørende problem for naturkonceptet
- for såfremt fænomenet er foreningen af det givne (materiet), og det
subjektet giver (formen), hvilken plads har subjektets bevidsthed så i
naturen?
Dette forhold, hvormed genstanden som sådan kun kan være en betegnelse
om, hvad anskuelsen forholder sig til, er konsistent hos Kant gennem
æstetikken og analytikken, dog med den tilføjelse, at ‘objekt’, og tilmed også
‘ting’ (Ding), dvs. ding-für-uns - fænomenet - kan indgå under denne
betegnelse om genstanden.5 Disse adspredte observationer tillader en videre

Dette ses i KrV ved f.eks. B45 & B524, for at give nogle vidt spredte nedslag. Fremover
vil ’genstand’ betegnes med ’objekt’ for at skabe en klarere sproglig dikotomi mellem subjekt
og objekt.
5
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undersøgelse af de respektive termers beskaffenhed, som nu tilsammen
forhåbentligt kan bidrage til et samlet overblik over det kantianske objekt.
Derudover kan der konkluderes i hvert fald én type objekt - det som gives for
anskuelsen gennem sansningen - det empiriske objekt.
2. Objektet i transcendental betydning
Objektet kan nu også forankres i en anden betydning, én som i det hele taget
er en mulighedsbetingelse for den empiriske. Kant påpeger, at erkendelsen
må forholde sig til noget mere grundlæggende og nødvendigt end et givet
empirisk objekt, såfremt den skal kunne reproducere forestillinger i en
successiv, enhedslig helhed (KrV, A103), og må således forudsætte en sådan
enhed i enhver anskuelse af et givet objekt. Der må altså i forvejen være en
lovmæssighed for forestillingerne, som er præsent i ethvert givet objekt, dvs.
en almen betingelse.
Eftersom ‘objekt’ udgør et begreb, og et begreb til enhver tid tjener som en
almen regel, må der være en almen definition af ‘objektet’ (KrV, A106). Denne
definition betegner Kant som ‘= X’. (KrV, A251) Det transcendentale objekt
betegner altså et ‘noget’ (Etwas), en ubestemt, almen betingelse, hvortil intet
prædikativt kan tilføjes.
Det forhold, som fremgår af det ovenstående, at objektet i almen betydning
netop blot henviser til det noget (= X) som anskuelsen forholder sig til, peger
på den prædikative status af forstandskategorierne. Substans og kausalitet,
de nok vigtigste af Kants 12 kategorier, henviser netop ikke til selve objektet,
dvs. som alment begreb, hvortil objektet eksempelvis prædikativt står i
relation til andre objekter gennem kausale forhold. Nærmere er det
transcendentale objekt blot noget som må begrebslogisk forudsættes, hvilket
markerer ét af Kants brud med Hume, som netop ser en sådan forudsætning
som meningsløs og ubegrundet (Hume 1748/1999, 2-5). Hvilket også Justus
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Hartnack (1912-2005), prof. v. Aarhus Universitet 6 , peger på, ved at
formulere, at hvor Hume viser, at ‘tingen’ ikke er et ‘ontologisk ord’, så viser
Kant, at det er en transcendental betingelse (Hartnack 1979, 20-25).
Således tydeliggøres det, at det almene begreb om et objekt overhovedet,
er betingelsen for ethvert givet empirisk objekt. Med andre ord er den
universelle betegnelse forudsætningen for en given partikularitet. Dog går
betingelsen ligeledes den anden vej, som det fremgår af et senere afsnit.
Hermed er altså etableret den anden type objekt - som et alment begreb - det
transcendentale objekt.

3. Subjektet i empirisk betydning
Den anden halvdel af den grundlæggende epistemologiske dualisme er
subjektet. Hos Kant begribes subjektet, ligesom dets modpart i objektet, i to
forskellige betydninger, hvoraf den første er det empiriske subjekt. Som det
er

veletableret,

afhænger

den

empiriske

anskuelse

hos

Kant

af

anskuelsesformerne rum og tid, samt forstandskategorierne. I anskuelsen af
ydre objekter i rummet, udgør dette den ’ydre sans’ (KrV, B41), hvorimod
anskuelsen af ens indre tilstand og samlingen af ens forestillinger i tid, udgør
hvad Kant kalder den ‘indre sans’ (innern Sinnes) (KrV, B49-56).7
Denne indre sans er hvad der henviser til selvrefleksionen over ens ‘jeg’,
dvs. hvorledes bevidstheden beskuer sig selv som fænomen, dvs. det
empiriske subjekt, eller ‘bevidsthedens subjektive enhed’ (der subjektiven
Einheit des Bewusstsein) (KrV, B139-140). Denne enhed er enheden af
‘anskuelsens mangfoldighed’ (Mannigfaltigen der Anschauung), dvs.
samlingen af forestillinger. Selvom denne forekommer i det indre, er denne
ikke den såkaldte ‘rene’ anskuelse, men nærmere en empirisk anskuelse i det
indre, som forestillingen om et objekt (Ibid.) En sådan bevidsthed om én selv,
Jeg vil i artiklen løbende gøre brug af sekundær litteratur fra diverse kilder. Pointen er ikke
her at opstille konflikter i den kontemporære Kant-forskning, men nærmere at supplere
forståelsesmæssige bidrag til primærlitteraturen.
7 Relationen mellem den indre og ydre sans er kompliceret hos Kant - mere herom i (Liang
2020).
6
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i og med at den forekommer under anskuelsesformen tid, er kontingent, dvs.
afhængig af foranderlige, omstændige forhold. (KrV, A98-99) Derfor er
denne konstant ‘omskiftelig’ (wandelbar), idet ‘’[...] es kann keines stehendes
oder bleibendes Selbst in diesem Flusse innrer Ersheinungen geben’’ 8 (KrV,
A107). Således er den første definition af subjektet, i empirisk betydning,
etableret.
4. Subjektet i transcendental betydning.
Det transcendentale objekt har sin parallel i en lignende betingelse for den
syntetiske enhed af forestillingerne i et givent subjekt. Denne betingelse er
selve betingelsen for det almene begreb om et objekt overhovedet, og den
udgør derfor betingelsen for såvel det empiriske subjekt, som objektet i begge
før etablerede definitioner. Denne betingelse er det transcendentale subjekt
- det ‘jeg tænker’ (ich denke) som følger alle subjektets forestillinger (KrV,
B131-132) og udgør apperceptionens nødvendige enhedslige syntese (KrV,
B136-137). På denne vis er den transcendentale apperception objektiv, idet
hele mangfoldigheden af anskuelser forenes i et sådant begreb om subjektet.
Det er altså denne som muliggør forestillingernes enhed overhovedet. Denne
transcendentale apperception er således ikke blot en mulighedsbetingelse for
erkendelse, men ligeledes for naturen, hvilket også udforskes yderligere
senere. Dens relation til objektets almene begreb, dvs. det transcendentale
objekt, er netop, at den er ‘objekt’ for det transcendentale subjekt, dvs. den er
det noget, hvorom det transcendentale subjekt udtrykker en syntetisk enhed
(KrV, A106).
Denne type spontane selvbevidsthed skal skelnes som distinkt fra
subjektets empiriske enhed, som diskuteret i det foregående afsnit. Den rene
apperceptive selvbevidsthed er derfor også en form for immanent, spontan
viden om ens ‘jeg’, dog ikke som forestilling, men som selve forudsætningen
for enhver forestilling (KrV, B574). Idet den transcendentale apperception
bliver til en sådan genstand for ren selvbevidsthed, præsenterer menneskets
anden
8

side

sig,

som intelligibel,

som fornuftsvæsen

(Ibid).

Den

‘’[...] der kan intet stående eller blivende selv være i denne de indre fænomeners strøm.’’
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transcendentale apperception er dog imidlertid ikke blot bundet til
menneskets fornuft, men er ligeledes bundet til forstanden, som erkendelsens
betingelse i en konstant enhed iblandt al foranderligheden. Heraf kan
parallellen drages til det aristoteliske ‘forandringens subjekt’ - dvs. det
uforanderlige ‘jeg’, som nødvendigvis må være til for enhedsliggørelsen af den
perceptive mangfoldighed.9
Det væsentlige aspekt ved det transcendentale subjekt er altså, at det er
den fundamentale forudsætning for viden og erkendelse overhovedet (KrV,
A107). Det går således forud for ethvert objekt som dets betingelse. Denne
pointe er netop i trin med den idealistiske doktrin om alle objekters
relationelle

beskaffenhed

til

subjektet.

10

Denne

transcendentale

apperception er derfor for den videre udvikling af den tyske idealisme én af
de mest afgørende teser fra Kant (Pippin 1989, 17-18).

5. Enhedsliggørelsen af subjekt og objekt
Det er kun såfremt et objekt er givet os, at erkendelsen overhovedet finder
sted (KrV, B45). Denne ‘givethed’ betegner Kant også i begyndelsen af den
transcendentale æstetik. Denne pointe er dog særligt vigtig mht. den kausale
status af subjekt-objekt distinktionen, dvs. hvad betinger hvad? Hvor det før
kunne se ud som om, at objektet kun var i kraft af subjektets erkendelse, ses
nu en gensidig afhængighed.
Objektet, efter den aristoteliske definition, er altid et objekt for noget, dvs.
et relationelt objekt, og det er imidlertid også i denne forbindelse, at Kant
bruger betegnelsen (Stone 2019, 3-4). Objektet hos Kant er altid et objektfor-noget, såsom for erfaringen eller for anskuelsen. Mere grundlæggende er
et objekt dog et objekt for et subjekt, hvormed handlingen – subjektets
anskuende griben ud efter det givne – bliver det medierende led, som

Dette er Hartnacks formulering (Hartnack 1966:30). Aristoteles’ egen kan findes i
(Aristoteles 1963:5:2A11).
10 Hvilket trækker tråde til Fichtes doktrin om selvbevidstheden. - mere herom i (Zöller
1998:32-38).
9
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forbinder de to, eftersom handlingen til enhver til må trækkes tilbage til sin
kausale årsagskilde.
Som Schopenhauer senere ville konstatere, kan denne transcendentale
subjekt/objekt dualisme siges at være én af de mest grundlæggende
omstændigheder for erkendelsen overhovedet (WWVI, §1-3). Skabelsen af
subjekt/objekt relationen forekommer dog ikke blot ensidigt som udflydende
af subjektet, tværtimod er det kun i kraft af objektet, eller nærmere af selve
denne betingende relation mellem subjekt og objekt, at den subjekt-skabende
erfaring finder sted. 11 Denne pointe har særlig relevans mht. relationen
mellem subjekt og natur i et senere afsnit.
Der kan her introduceres en central faktor i denne relation, som Løgstrup
også peger på (Løgstrup 1970, 43-44), at, selvom der er en klar subjekt/objekt
distinktion hos Kant, så medieres objekterne til enhver tid af de aprioriske
omstændigheder for erkendelsen12. Det er netop på denne vis, at mennesket
er natur-skabende. Objektet er altså ikke blot dette eksterne noget hvortil
erkendelsen

forholder

sig,

nærmere

er objektet

kun

i

kraft

af

forstandskategoriernes og anskuelsesformernes bearbejdelse af sansedataet,
materiet, det givne (KrV, A253).
Så når subjekt/objekt distinktionen redegøres for, som det er hændt i det
ovenstående, er det med den omstændighed, at det ikke er en epistemologisk
mulighed at etablere en grænse mellem res extensa og res cogitans, eller
materiel legeme og immateriel sind, som det ses i den cartesianske tradition.
Hvilket tillader forståelsen af følgende tese: at subjektet ligeledes kun er, i
transcendental betydning, i kraft af erkendelsens transcendentale objekt.
Grunden til dette er nu, at objektet, som transcendentalt, er et enhedsligt
noget (= X), som det er præsent i bevidstheden af det tænkende subjekt. Det
empiriske objekt er således kun i kraft af det transcendentale objekt. Dog
besidder det transcendentale objekt kun mening overhovedet i kraft af det
givne empiriske objekt. Uden noget partikulært at forholde sig til, er den et

Schopenhauer etablerer noget lignende, idet han erklærer relationen forud for enhver
kausalitet - se (WWVI, §5)
12 Dvs. Anskuelsesformerne og forstandskategorierne.
11
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alment begreb uden mening. Med apperceptionen forholder det sig nu på
samme vis. Det transcendentale subjekt er ligeledes kun i kraft af
forestillingen om objektet, kun ved bevidstheden er eksistensen (KrV, A370).
Subjektet, som transcendentalt, er nemlig blot det ‘jeg’ som følger alle
repræsentationerne, alle forestillingerne, det empiriske subjekt er netop en
sådan forestilling. Uden erkendelsens objekt, mister erkendelsen i sig selv al
mening, den bliver blot tom enhed, tomme begreber:
Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand
keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne
Begriffe sind blind.13 (KrV, B75).

Således resulterer dette første afsnit i en firdelt distinktion mellem
følgende elementer, som er hinandens nødvendige mulighedsbetingelser:
■

1. Det empiriske objekt

■

2. Det transcendentale objekt

■

3. Det empiriske subjekt

■

4. Det transcendentale subjekt

Det er med udgangspunkt i disse, og deres enhedslige afhængighed, at
naturkonceptet kan etableres.
DEL II Natur
1.

Naturen formelt og materielt betragtet

Die Möglichkeit der Erfahrung überhaupt ist also zugleich das allgemeine
Gesetz der Natur, und die Grundsätze der ersteren sind selbst die Gesetze der
letzteren. 14 (P, §36, 319).

Naturen hos Kant udgør ‘’indbegrebet af fænomener’’ (KrV, A114), dvs. den
er den syntetiske enhed af forestillinger, som på én og samme vis er objektet

‘’Uden sansning ville ingen genstand gives os, og uden forstand ville der ingen tænkning
være. Tanker uden indhold er tomme, anskuelser uden begreber er blinde.’’
14 ‘’Muligheden for erfaring overhovedet er derfor også naturens almene lov, og
grundsætningerne for den første er selve lovene for den sidste.’’
13
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for erkendelsen, og er omstændigheden for erkendelsen, den er såvel betinget
og betingelse (Ibid). Dette er muligt grundet en distinktion mellem naturens
to grundlæggende aspekter, hhv. det materielle og det formelle.
Natura materialiter spectata (Naturen materielt betragtet) (KrV, B163)
udgør alt hvad der fremtræder for anskuelsen, dvs. alt hvad der udgør
anskuelsesformerne tid og rum, samt deres indhold (P, §36, 318). Dette er
således hvad Kant redegør for i den transcendentale æstetik. Rummet og
tiden udgør enhederne for den indre og ydre sansnings enhedsliggørelse af
mangfoldigheden af forestillinger og tilstande som udgør et givet objekt (KrV,
B162-163).
Natura formaliter spectata (Naturen formelt betragtet) (KrV, B165) er,
hvad der overhovedet gør fænomenerne til fænomener i kantiansk forstand,
dvs. de aprioriske forstandslove, som ethvert givet objekt indretter sig under,
kategorierne (Ibid). Disse grundsætninger udgør nu et ‘fysiologisk’ system,
eller hvad Kant også kalder et ‘natursystem’, dvs. den systematiske enhed af
erkendelsens betingelser, som går forud for, og muliggør, enhver ‘empirisk
naturerkendelse’ (P, §23, 306). Evnen til overhovedet at erkende naturens
lovmæssighed, at betragte formelt hvad man kunne kalde naturlove, er altså
selvsamme evne som tillader erkendelsen overhovedet.
Hermed kan vigtigheden af subjekt/objekt distinktionerne, som etableret
i foregående afsnit, klargøres. Det ses nu tydeligt hvorledes det empiriske
objekt og det empiriske subjekt indtræder under naturen, som betragtet i
materiel betydning, dvs. som fænomener anskuet i tid og rum, uafhængigt af
om disse er objekter som der forestilles som eksterne for subjektet, eller, som
det er tilfældet hos det empiriske subjekt, udgør en indre, fænomenal
selvbevidsthed.
Den transcendentale apperception, som det 'jeg' der følger alle subjektets
forestillinger for at enhedsliggøre dem til noget, hvorom der kan være
bevidsthed, er kun muliggjort netop gennem den givne forestilling, gennem
bevidsthedens ubestemte og bestemte objekt. Det transcendentale subjekt
besidder altså kun mening og mulighed gennem naturen, og ligeledes
besidder naturen kun mening og mulighed gennem det transcendentale
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subjekt, som er kilden til dens formelle struktur. Subjekt og natur kan altså
kun forstås i kraft af hinanden, de kan kun forstås enhedsligt.15
2. Muligheden for en totalitet
For at lede ind i en undersøgelse af, hvad man kan kalde, naturens
’størrelsesforhold’ hos Kant – dvs. naturens begrænsning og indhold – vil
dette afsnit karakterisere hvad totalitet, verden, og erfaringens mulighed
indebærer. Subjektet kan ikke svare på om ‘’der weltraum ins Unendliche mit
Wesen erfüllet, oder innenhalb gewisser Grenzen eingeschlossen sei [...]’’ 16
(KrV, B509) Grunden til dette er nu, at spørgsmål såsom disse, og en lang
række andre af en sådan metafysisk karakter, omhandler ‘’einen Gegenstand,
der nirgend anders als in unseren Gedanken gegeben werden kann, nämlich
die schlechthin unbedingte Totalität der Synthesis der Erscheinungen.’’ 17
(Ibid). Hertil nytter det at se tilbage på Kants intention med hans kritiske
epistemologi. Kant påpeger netop i æstetikken, at “die Natur der Dinge [...]
unerschöpflich ist.”18 (KrV, B26). Hvad Kant forsøger at etablere er altså ikke
en oversigt over hele den fænomenale totalitet, dvs. summen af alle givne
objekter,

da

dette

netop

ville

involvere

implicere

adgang

til

fænomenverdenens noumenale begrænsning, som noget mere end blot en
transcendental betingelse. Projektet er netop at etablere de transcendentale
betingelser for erkendelsen overhovedet. Han ønsker ikke at etablere en
ubetinget totalitet, som det er tilfældet med de dialektiske fornuftsslutninger
som resulterer i antinomierne (se f.eks. KrV, B454-462), men nærmere
indbegrebet af fænomenalsfæren som er betinget af erfaringens mulighed, for
det er kun indenfor et sådant omfang, at naturkonceptet kan være
meningsfyldt overhovedet.

At menneskets erkendelsesevner, navnligt forstand og fornuft, også enkeltvis er betingede
af naturen, og ikke omvendt, ekspliciterer Kant i KrV, B685.
16 ’’verdensrummet er fyldt i det uendelige med væsner, eller er indesluttet bag visse grænser.’’
17 ’’En genstand, som intetsted kan være givet andet end i vores tænking, nemlig den slet og
ret ubetingede totalitet af fænomenernes syntese.’’
18 ‘’tingenes natur [...] er uudtømmelig.’’
15
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For at naturen skal udgøre den nødvendige lovmæssighed af
fænomensfæren, må dens love være givet a priori, for det er kun gennem den
aprioriske viden, at man undgår erfaringens kontingente struktur. Det er
netop herigennem, at muligheden for konstitutionen af indbegrebet af
fænomenaliteten bliver etableret (P, §17, 297).
Naturens formelle beskaffenhed tillader den nu ikke blot at udgøre alle
givne objekter for anskuelsen, men også alle mulige erfaringer. Hermed
manifesterer sig også én af de mest væsentlige og distinkte elementer af Kants
naturkoncept, og hvad der gør den markant idealistisk i sin udformning - det
faktum at naturen ikke er et eksternt objekt for observation gennem
naturvidenskabelig metodik, men nærmere er et resultat af selve de
aprioriske

betingelser

for

erfaringen

og

bevidsthedens

mulighed

overhovedet. Naturen og bevidstheden kan altså kun forstås relationelt
(Ibid). Netop derfor kan ‘’Die Grundsätze möglicher Erfahrung’’

- dvs.

forstandskategorierne manifesteret i begreberne kvalitet, kvantitet, relation
og modalitet (KrV, B106) - også siges at være ‘’allgemeine Gesetze der
Natur’’19 (P, §23, 306). Hermed gøres det endnu engang klart, at erkendelsens
lovmæssighed er naturens lovmæssighed, og altså ikke blot er analogisk eller
kausalt relateret. Det er altså ikke naturen, som er det givne objekt for
erkendelsen, men nærmere i kraft af naturen, at et objekt for erkendelsen
overhovedet er muliggjort20 (KrV, A114).
I denne forbindelse kan distinktionen mellem ‘verden’ og natur vise sig
nyttig. I KrV gør Kant brug af ’totalitet’ i forbindelse med det specificerede
term ‘verden’. Grunden til dette er, at ‘verden’ defineres som ‘’das
mathematische Ganze aller Erscheinungen und die Totalität ihrer
Synthesis.’’

21

(KrV, B446). Dvs. at ‘verden’ er den givne totalitet af

‘’Grundsætningerne for mulig erfaring [...] almene naturlove.’’
Hertil kan føjes, at en del af argumentet for denne enhed af forstand og natur netop vokser
ud af behovet for, at etablere et metafysisk grundlag, som kan danne rationale for den
nødvendige lovmæssighed, som naturvidenskaberne er baseret på. Dette uddyber Kant
navnligt i hans skrift fra 1786, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, hvor
han ligeledes påbegynder skriftet med distinktionen mellem naturen i ''formaler Bedeutung''
og ''materieller Bedeutung'' (MAN, 1).
21 ’’alle fænomeners matematiske helhed og totaliteten af deres syntese.’’
19

20
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fænomensfæren, mens, derimod, natur er den ‘dynamiske’ betingelse herfor.
Hermed kan det antages, at ‘verden’ nærmest falder sammen med naturen
materielt betragtet, dog med den éne og yderst afgørende nuance, at hvor
‘verden’ udgør totaliteten af fænomenerne, så udgør naturen materielt
betragtet indbegrebet af fænomenerne - dvs. et alment begreb om
mulighedsbetingelserne for de i tid og rum givne objekter. Denne distinktion
viser transcendentaliteten af naturen materielt betragtet, som et alment
begreb lig det transcendentale objekt. ’Verden’ er netop en fornuftsidé, som i
stedet for at være konstitutiv i erfaringen, er regulativ, idet den tillader
forestillingen om en fuldkommen enhedsliggørelse af erfaringen (KrV, B545,
B672). Natur er derfor mulighedsbetingelsen for forestillingen om verden,
men udgør ikke i sig selv en ’totalitet’ da den i så fald ville være blot en idé.
2.

Mennesket som naturens latente overskridelse

Kant erklærer klart, at fornuften slet og ret ikke udgør noget fænomen,
således at denne sådan set som det eneste, udover selvfølgelig den noumenale
sfære, ikke skal henregnes til den fænomenale sfære (KrV, B581). Fornuften
bryder altså med hele den betingede række af fænomener, i den sfære hvori
den selv befinder sig, for på ny at udgøre en betingelse for den frie handlings
igangsættelse af sin egen række af kausale sekvenser (KrV, B580-581).
Mennesket, om ikke andet som det fremstår empirisk, er, på trods af dets
fornuftsvirksomhed, et fænomen (Ibid), og er derfor bundet til den naturlige
lovmæssighed. Kant peger i denne forbindelse i en fodnote (KrV, B579) netop
på umuligheden af at sondre mellem naturens og frihedens kausalitet.
Problemet er dog ikke her at konkludere, hvilken kausalitet der vægter højest
i en given handlingsrække, men nærmere, som Løgstrup også påpeger, at den
rene fornuft som forestilling hviler uden for tiden, i dens transcendentalitet,
og derfor kan hverken dens påbegyndelse eller slutning determineres
(Løgstrup 1970, 69-70). Netop denne ubestemthed, mht. skellet mellem
fornuftens og naturens kausalitet, peger på, hvorfor det stadig er en
diskussion, hvorvidt den kantianske moralfilosofi i sandhed udgør en
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nødvendig overskridelse af naturen, eller blot som idé konstituerer en
nødvendig forestilling, om frihedens eneste mulighedsbetingelse. Dette er
også beskæftigelsen for den tredje kritik – foreningen mellem frihed og
nødvendighed (Bjerre 2007, 71-90). Som det sås tidligere, indebærer
transcendentalitet dog ikke nødvendigvis en overskridelse af naturens
grænser, men er nærmere en del af selve naturen.
Den første kritik fortolkes her som at etablere mennesket som
fuldkomment

forbundet

til

naturens

kausale

orden,

mens

dens

tankevirksomhed, i form af fornuftens transcendentalitet, danner kilden til
den blotte idé, eller forestilling, om muligheden for at arte sig ubetinget
betingelse for et nyt kausalt kontinuum.
Kants

tese

om

den

grundlæggende

spaltning

af

menneskets

erkendelsesevner kan altså have enorme implikationer for naturkonceptet,
idet mennesket, på denne vis, får den ene fod i naturens sfære, og den anden
i fornuftens sfære (Løgstrup 1970, 66-70). Opgaven er nu at forklare,
hvorledes naturen, defineret som et transcendentalt koncept, er mulig i
kontekst af fornuften.
Det er nu kun i dets egen inderlige fornuftsvirksomhed, at mennesket så at
sige forestiller sig uden for naturen. I enhver erkendelsesakt, gives såvel
andre mennesker som hele den brede, mulige objektverden til mennesket
som fænomenale genstande, som naturobjekter. Mennesket er dermed
tilsyneladende såvel et natur-skabende væsen, som et af fornuften
transcenderende subjekt, som konstant befinder sig i denne spænding
mellem den normative og deskriptive konstitution af verdensaltet.
Mht. fornuftsaspektet af det kantianske naturkoncept kan følgende således
konkluderes: Såfremt moralens metafysik og den praktiske fornuft udgør
mulighedsbetingelserne for en normativ idé om verdensaltets ideelle
beskaffenhed, kan de siges at fostre konceptet om naturens overskridelse som
en latent mulighed i naturen selv (KrV, B843-848). De afgør også skiftet fra
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naturfilosofien til sædefilosofien, dvs. skiftet fra ‘’was da ist’’, til ‘’was da sein
soll’’22 (KrV, B868) - et skift fra deskriptivitet til normativitet.
Positionen som her bliver taget mht. relationen mellem fornuft og natur er
dog en naturalistisk én af slagsen. Kant er mest eksplicit om dette i
afslutningen af tillægget til den transcendentale dialektik. Her skriver han
følgende om naturen: ‘’niemals aber ihre Grenze zu überfliegen, ausserhalb
welcher für uns nicht als leerer Raum ist.’’23 (KrV, B730). Netop af denne
grund beskæftiger fornuften sig ikke med noget overnaturligt, da den så ville
henfalde til netop en sådan dialektik, som Kant forsøger at kritisere. Det er
nærmere naturen, som sætter grænsen for fornuftens mulighed og ikke
omvendt, i og med, at erkendelsen aldrig kan lede til mere end hvad der er
muligt for erfaringen (KrV, B730-733). Hvad fornuften i virkeligheden
beskæftiger sig med er derfor naturens inderste (Ibid). Fornuften i dens
praktiske betydning indebærer dog muligheden for som sådan at ekspandere
naturens orden ud over de grænser, som i forvejen er sat, men samtidig kun
gennem naturen (KrV, B425). Hvorvidt denne mulighed aktualiseres hos
Kant, afgør det tematiske skift fra erkendelsesteori til etik og æstetik, og
rækker derfor ud over denne artikels beskæftigelse. Hvad man dog kan
konkludere er, at den praktiske fornuft udgør en mulighed for udvidelsen af
naturen, latent indenfor rammerne af selve naturen.

DEL III

Konklusion
Naturen som transcendentalt enhedskoncept

Mennesket kan ikke siges at være distinkt fra naturen, i og med, at natur her
ikke udelukkende udgør en grundlæggende væsensbeskaffenhed og ej heller
en oprindelsestilstand, men nærmere er en foranderlig transcendental
betingelse. Natur er hos Kant et dynamisk begreb, hvis fuldkommenhed kun

‘’hvad der er [...] hvad der bør være.’’
‘’ingen må overtræde dens grænser, udenfor hvilke der intet andet er end et tomt rum for
os.’’
22
23
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konceptuelt, men ikke anskueligt, kan defineres, idet det udgør indbegrebet
af den fænomenale sfære og er dennes mulighedsbetingelse i det hele taget.
Det er kun gennem den gensidige afhængighed af subjektet og objektet, at
naturen overhovedet er muliggjort. Der må være en simultan givethed af
objektet og erkendelse af selvsamme af subjektet. Altså findes der ikke et altkonstruerende subjekt hvorudfra naturen flyder, men nærmere en gensidig
afhængighed hvor subjektet indvirker i samme omfang som det bliver
indvirket på. Naturkonceptet bliver derfor den bro som rodfæster subjektets
transcendentalitet i det givne, i eksternaliteten, i det ubestemte objekt = X,
eftersom den er indbegrebet af fænomenets syntetiske enhedsliggørelse af det
aprioriske sindelag med den aposterioriske, affektive materie - enheden af
form og materie. Netop fordi den er de givne fænomener, men også deres
lovmæssighed, dvs. forstandskategoriernes ordning. Eftersom det nu
hverken er muligt at skabe klare, distinktive grænser mellem form og materie,
såvel som mellem intelligibel kausalitet og materiel kausalitet, kan natur,
subjekt og objekt siges at gro sammen.
På trods af at Kants menneske er et fornuftsvæsen er det bestemt også et
‘naturvæsen’ (Naturwesen) (KU, §28, 104), og på denne vis sås frøene til den
videre vækst af den tyske idealismes naturfilosofi24. Spørgsmålet til videre
undersøgelse bliver hermed, hvorledes, og hvorvidt, udvidelsen af naturens
sfære hænder gennem fornuftens frihedsbegreb og æstetikkens idé, eller om
Kant i sit resterende kritiske virke præsenterer mulighedsbetingelserne for
en overnaturlighed.25

Her kan nævnes særligt Schellings absolutte idealisme, hvori relationen mellem
bevidsthed og natur påtager en lignende udfoldelse som hos Kant (Zöller 2017, 1)
25 Til videre beskæftigelse med spørgsmålet om relationen mellem Kants etik og naturfilosofi
se (Rauscher 2015)
24

TIDskrift Vol. XVIII: 21

Litteraturliste
Aristoteles. 1963. Categories and De Interpretatione. oversat & red. Ackrill,
J.L.

London:

Oxford

University

Press.

Bjerre, Henrik Jøker. 2007. ‘’Alene det at kunne tænke det – Det ophøjede
som

moralitetens

umulighedsbetingelse

(§23-29)’’.

Kritik

af

dømmekraften – otte læsninger. red. Pedersen, Esther Oluffa, mfl.
Aarhus: Philosophia.
Stone, Abraham D. 2019. Kant on Objects and Things. Online, Santa Cruz:
University of California.
http://www.abocalypse.com/papers/kant_objects_long.pdf
Hartnack, Justus. 1966. De store tænkere: Kant. red. Sløk, Johannes &
Hartnack, Justus. Berlingske Filosofi Bibliotek. København: Berlingske
Forlag.
Hartnack, Justus. 1979. Fra Kant til Hegel: En nytolkning. red. Sløk,
Johannes. Berlingske Leksikon-Bibliotek. København: Berlingske
Forlag.
Hume, David. 1999 [Orig. 1748]. An Enquiry concerning Human
Understanding. red. Beauchamp, Tom L. Oxford Philosophical Texts:
The complete editions for students. New York: Oxford University Press.
Hölderlin, Friedrich. 2020 [Oversat f. udg. 1998/1992]. Urdel. Digte, skrifter
og breve. red. Andersen, Jørn Erslev, oversat. Iversen, Karsten Sand,
mfl.

Skive:

Forlaget

Wunderbuch.

Kant, Immanuel. 1966/2003 [Orig. 1. udg. 1781, 2. udg. 1787]. Kritik der
reinen Vernunft. red. Heidemann, Ingeborg. Universal-Bibliothek.
Stuttgart:

Philipp

Reclam

jun.

Kant, Immanuel. 1924/1974 [Orig. 1790]. Kritik der Urteilskraft. red.
Vorländer, Karl. Philosophische Bibliothek b. 39 a. Hamburg: Felix
Meiner

Verlag.

Kant, Immanuel. 1997 [Orig. 1786]. Metaphysische Anfangsgründe der
Naturwissenschaft. red. Pollok, Konstantin. Philosophische Bibliothek
508.

Hamburg:

Felix

Meiner

Verlag.

TIDskrift Vol. XVIII: 22

Kant, Immanuel. 1905/1969 [Orig. 1783]. Prolegomena zu einer jeden
künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können. red.
Vorländer, Karl. Philosophische Bibliothek b. 40. Hamburg: Felix
Meiner

Verlag.

Liang, Yibin. 2020. ‘’Kant on Inner Sensations and the Parity Between Inner
and Outer Sense’’. Ergo: An Open Access Journal of Philosophy, vol. 7
(10)

Beijing:

Beijing

Normal

University.

Løgstrup, K.E. 1970. Kants kritik af erkendelsen og refleksionen. red.
Løgstrup, K.E. & Sløk, Johannes. Filosofihistoriske Monografier. København:
Gyldendal.
Pippin, Robert B. 1989. Hegel’s Idealism: The Satisfactions of SelfConsciousness.

Cambridge:

Cambridge

University

Press.

Rauscher, Frederick. 2015. Naturalism and Realism in Kant’s Ethics.
Cambridge:

Cambridge

University

Press.

Schopenhauer, Arthur. 1988 [Orig. 1. udg. 1818, 2. udg. 1844, 3. udg. 1859].
Die Welt als Wille und Vorstellung I. red. Lütkehaus, Ludger. Werke in
fünf

Bänden,

b.

1.

Leipzig:

Haffmans

Verlag.

Zöller, Günter. 1998. Fichte’s Transcendental Philosophy: The Original
Duplicity of Intelligence and Will. red. Pippin, Robert B. Modern
European Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
Zöller, Günter. 2017 [Orig. 2000]. ‘’German Realism: The Self-Limitation of
Idealist Thinking in Fichte, Schelling, and Schopenhauer’’. red.
Ameriks, Karl. The Cambridge Companion to German Idealism, 2. udg.
Cambridge: Cambridge University Press.

TIDskrift Vol. XVIII: 23

Usamtidig tænkning og
vitalismens historiske
fortrængning
– En læsning af Anne Conways metafysik i et modalontologisk lys og hendes træk
som tærskelfigur i filosofihistorien
skrevet af Viktor Retoft, KU · udgivet september 2021

Abstract
I denne artikel vil det vises, hvordan den britiske 1600-talsfilosof Anne
Conway (1631-1679) og hendes radikale metafysik udgør en tærskelfigur i
filosofihistorien og derved gør krav på en mere central plads i denne. Der vil
blive anlagt to vinkler på Conways metafysik og situering i filosofihistorien:
først

gennem

teologen

Catherine

Kellers

vægtning

af

mangfoldighedsbegrebet i Conways filosofi og derved Conways tråde til Gilles
Deleuzes tænkning og mere generelt procestænkning; og derefter i
forlængelse af Giorgio Agambens filosofihistorisk-ontologiske tanker i
Brugen af kroppene. Igennem denne prisme vil det vises, at Conway både står
med et ben i modal ontologi og i hypostaseteoriens metafysik, og derfor er en
art tærskelfigur i filosofihistorien. Dette vil lede til en samtale mellem Leibniz’
og Conways tænkning, som afslutningsvis vil give anledning til yderligere
refleksioner over Conways eftermæle, placering og potentiale både i
filosofihistoriens historiografi og i vore samtids filosofiske landskab.
1. Indledning
I den italienske filosof Giorgio Agambens afsluttende bog i hans store Homo
Sacer-projekt, Brugen af kroppene, vier han et af bogens vægtigste afsnit til
’modal ontologi’, hvoraf størstedelen er en udlægning af G.W.F. Leibniz’
metafysik (Agamben 2019, 171-264). Ikke uinteressant kommer kapitlet om
Leibniz netop efter kapitlet “For en teori om hypostaser”, hvori det
hovedsageligt er neoplatonismens – især Plotins – hypostaseteori, som
gennemgås (en slags organisering og hierarkisering af substanser – både
verden og krop – i senantikken). Agamben sporer en bevægelse i
filosofihistorien fra den sene neoplatonismes teori om hypostaser, og dennes
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sammenkobling med kristendommens hierarkisering og opdeling af højere
eller lavere substanser, til Leibniz’ forsøg udi en ontologi, der kan kaldes
’modal’ – altså en ontologi, der ikke opdeler, men i stedet opererer med
forskellige ’modi’ af væren. Imellem disse to afsnit kunne et afsnit om Anne
Conway have foreligget, da hendes filosofi placerer sig midt mellem
hypostaseteoriernes transcendente verden og modalontologiens immanente
verden. Men som det desværre – og til stadighed ofte – er tilfældet, forbliver
fordums kvindelige filosoffer filosofihistoriens ’’disappearing ink’’, som
Eileen O’Neill betegner dem i sin ikoniske filosofihistoriske artikel af samme
navn (O’Neill 1997). Conways filosofi er usamtidig: hendes tænkning er en
blanding af neoplatonisme (som hun fik ind med hendes affilierede filosofiske
skole, Cambridge platonisterne), kabbalah-mysticisme og en vitalistisk
ontologisk tænkning, som foreskygger, hvad den sene Leibniz vil nå frem til:
hele tænkningssammensætningen som et modsvar til Descartes’ dualisme og
Spinozas fatalisme, som var to af de store kritiske ståsteder i renæssancens
filosofi. Den vitalistiske filosofi, med dens varianter af monisme,
immanenstænkning, forbundethed, procesmetafysik og modal ontologi har
været negligeret i filosofihistorien siden den tyske idealisme omlagde
filosofihistoriens kurs, men oplever en genoplivning i det 21. århundrede.
Både med receptionen af Deleuzes filosofi, men også i flere økologiske
perspektiver hos bl.a. Bruno Latour og Jane Bennett.
I hans bog om Leibniz, Folden. Leibniz og barokken, videreudvikler og
definerer Deleuze

1

begrebet om det barokke i traditionen fra Walter

Benjamin, og samtidig udvikler han begrebet om ’folden’ som grundlæggende
for Leibniz’ tænkning 2. Det er ikke tilfældigt at det er Deleuze, som skulle
revitalisere Leibniz’ arv i diskurser uden for den filosofihistoriske diskussion.
Deleuze indså på dette tidspunkt i sin karriere – efter i næsten 40 år,
hovedsageligt at have haft Nietzsche, Bergson, Kant og Spinoza som sine

Denne artikel handler ikke om Deleuze, og derfor vil der ikke blive gået yderligere ind i
Deleuzes tænkning, men han er en nødvendig samtalepartner og referencepunkt for
Conway, da han også konstant nævnes i Kellers artikel om Conway.
1

Se Deleuze 2016, og især del 1, pp 3-64 for udviklingen af begrebet om
’folden’.
2
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filosofihistoriske ankre – at Leibniz’ metafysik ligeså vel var en af de største
forgængere for hans procesfilosofiske projekt.
Det er velkendt, at Leibniz var en stor inspiration for Alfred North
Whitehead, og derved en art forgænger for procesfilosofien, og både
Whitehead og Leibniz havde stor indflydelse på Deleuzes variant af
procesfilosofi. Som i Deleuzes procesmetafysik, opererer Conway med en
konstant foranderlighed i verden – væren er dynamisk og ikke substantiel.
Derved kan Anne Conway ses som en af procesfilosofiens ’første bevægere’.
Conways verdensfornemmelse lægger sig i en sådan grad op ad Deleuzes, at
den amerikanske procesteolog Catherine Keller kalder hende for protodeleuziansk (Keller 2010, 82). Når jeg læser Conway, bliver jeg forundret over
hendes fravær i filosofihistorien, men samtidig også bekræftet i antagelsen
om Leibniz som sin samtids altopslugende informations- og vidensmaskine,
der lånte fra de bedste kilder i et forsøg på at skabe en metafysik til eftertiden.
I denne artikel vil jeg tentativt fremskrive Conway som en for sin tid
usamtidig filosof, men en for vores tid brugbar radikal filosofihistorisk figur,
som udgør en tærskel mellem to måder at tænke på. Hun er både emblematisk
for overgangen fra hypostaseteorien til den modale ontologi, men også en
tænker, der i sin egen ret markerer det procesfilosofiske lag i filosofihistorien.
Mit blik er derfor tvedelt: på den ene side vil Anne Conways metafysiske
tænkning præsenteres og sammenkædes med vores samtids vitalistiske
procesfilosofi, og det faktum, at hendes tænkning bebuder det “21.
århundredes tænker” - Deleuze - vil agere kompasnål for hvor radikal en figur,
hun er i filosofihistorien. På den anden side, vil en undren over historiens
vold, som har gjort at en skikkelse som Conway bliver glemt, problematiseres
og blive sammenkoblet med filosofihistoriens fortrængning af vitalistisk
tænkning. Denne dobbelte gestus gennem artiklen vil afslutningsvis lede til
nogle bemærkninger om, hvorfor procesfilosofien, med Conway som en tidlig
filosofihistorisk repræsentant, er vigtig i dag.
2. Conways samtid
Conway døjede med sygdom og voldsomme migræneanfald det meste af sit
voksne liv, og levede derfor et tilbagetrukkent liv, holdt åndeligt i live af
brevkorrespondancer og intime møder med hendes få venner, bl.a. filosoffen
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Henry More, som var en del af the Cambridge Platonists, og mystikeren
Franciscus Mercurius van Helmont. Hendes eneste værk var Principles of the
Most Ancient and Modern Philosophy [forkortet: Principles], som angiveligt
blev skrevet færdigt i 1677, kun to år inden hendes død. Efter hendes død
cirkulerede det i de filosofiske og litterære kredse, hun havde floreret i. I 1690
blev det oversat til latin og udgivet i Amsterdam. Den originale engelske tekst
er desværre tabt, og de to engelske oversættelser vi har i dag er derfor oversat
tilbage til engelsk fra latin.
Som Lady Conway fik sværere og sværere ved at bevæge sig ud af sengen
i kraft af hendes sygdom, forvandlede hendes soveværelse sig til en
intellektuel salon, hvor mange og alsidige tænkere holdt hof. Disse filosofiske
bekendtskaber og hendes mange korrespondancer optegner et billede af
hendes inspirationer og filosofiske forankringspunkter. Fra Henry More og
de andre Cambridge Platonists fik hun den neoplatoniske dimension, mens
det var van Helmont, der introducerede hende til kabbalahmysticisme.
Stifteren af kvækerbevægelsen, George Fox, fik hende omvendt til denne, og
herfra kommer hendes radikale teologiske dimensioner 3. Fra hendes
korrespondance med Leibniz finder man den systematiske metafysik, men
inspirationen var i den grad gensidig, og flere af Leibniz’ mest radikale
metafysiske ideer er nok inspirerede af Conway (og van Helmont), mest
signifikant monade-begrebet – meget sekundærlitteratur er skrevet om dette
emne, og filosofihistorikere er efterhånden enige om, at Conway foregriber
store dele af Leibniz’ filosofi, hvis ikke Leibniz var direkte inspireret af hendes
tænkning4.
3. Conways metafysik
Ligesom Leibniz’ eller Spinozas metafysik, kan alle elementerne i Conways
metafysik siges at være indbyrdes forbundne og gensidigt afhængige. I det
følgende vil Conways metafysik præsenteres igennem tre væsentlige punkter.
a) Substanser og Gudsbegreb
For Conway er der tre substanser: Gud, Jesus Kristus og Skaberværket. Gud
er den første skaber, han har skabt den verden, menneskene bor i, og alle de
skabninger, der bebor den. Derved er han “perfekt”, mens Kristus er mediator
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mellem Gud og Skaberværket. Gud emanerer i Kristus og derigennem
emanerer Gud i alle verdens skabninger. Gud er uendelig og uforanderlig,
mens alle skabninger er endelige og foranderlige og Kristus besidder begges
egenskaber (Johnsen 2018, 96).
Dette betyder, at alle skabninger er af den samme substans: “… all things
are one in virtue of their primary substance or essence and are like parts of
the same body” (Conway 1996, 47). Af samme grund er krop og sjæl også
samme substans, hvilket markerer et “opgør” med Descartes’ dualisme: sjæl
og krop er for Conway lige besjælede, og forskellen på de to er kun af modal
karakter (ibid., 40). Det er her Conways vitalisme skinner igennem, alle
skabninger – selv ting, der umiddelbart virker døde og livløse – indeholder
liv, og dette skyldes Guds vitale kraft. Conway spørger retorisk: “It is equally
true that he did not make any dead thing, for how can a dead thing come from
him who is infinite life and love?” (ibid., 45). Alle fænomener er altså
besjælede, og det, der besjæler dem, er en form for små, vitale entiteter, som
minder om Leibniz’ monader – et begreb Conway også anvender én gang4.
3 De

biografiske fakta er hovedsageligt hentet fra Sarah Huttons filosofiske biografi
Anne Conway. A Woman Philosopher (Hutton 2004).

4 Se

bl.a.: Johnsen 2018: 102; Merchant 1979: 268; Duran 1989: 77; Hutton 2004:
233ff.
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b) Små, vitale entiteter
I Principles står der: “… the smallest creatures which can be conceived have
an infinite number of creatures within themselves so that the smallest
particles of body or matter can be extended or divided in infinite ways into
ever smaller and smaller parts …” (ibid., 18) Så Conways små, vitale entiteter
fungerer ad infinitum. Derudover er alle Conways monader intimt forbundne
i et netværk, hvor de kan mediere med og gennem hinanden. Hendes små,
vitale entiteter “knytter skaberværket emotionelt sammen” 3 , som Hege
Dypedokk Johnsen beskriver det. Hos Conway selv står der:
[…] a consideration of the infinite divisibility of everything into always smaller
parts is not an inane or useless theory, but of the very greatest use for
understanding the causes and reasons of things and for understanding how all
creatures from the highest to the lowest are inseparably united one to another by
their subtler mediating parts, which come between them and which are emanations
from one creature to another, through which they can act upon one another at the
greatest distance. (ibid., 20)

Forbundenhed og mangfoldighed er nøgleord i Conways ontologiske
verdenssyn. Ikke kun Gud emanerer i skabningerne, men som hun skriver i
citatet, emanerer verdens mindste entiteter også i hinanden. Alle fænomener
er derfor sammensatte skabninger. Man kan sige, at der i skaberværket råder
en flad ontologi, da Guds substans emanerer i alle skabninger. Kun Gud og
Kristus indfinder sig metafysisk hierarkisk over noget andet, mens alle
fænomener under disse to substanser er lige, da de alle er sammensatte af den
samme substans. Derved er alle fænomener både singulære, da de består af
den samme substans, men også forskelligartede, da alle fænomener i større
eller mindre grad består af små, vitale entiteter. Heri består også modaliteten
i Conways metafysik: på trods af at alt består af samme substans, er forskellige
ting stadig altid “stemt” i forskellige modi.
c) Universel kærlighed
Conway skriver i Principles: “In addition to this particular love, there is also
a certain universal love in all creatures for each other” (ibid., 47). Det er den
3

Johnsen 2018: 98 (min oversættelse)
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universelle kærlighed, som skaber denne emotionelle forbundenhed mellem
alle skabninger, og udgør sammensatheden i disse. Den universelle kærlighed
er limen i Guds skaberværk, og nødvendigvis et resultat af, at alting er
opbygget af små, vitale entiteter. Det er af samme grund, at alle skabninger
har evnen til perception, bevægelse og interaktion, både igennem den
universelle kærlighed, men også fordi, alt Gud har skabt besidder evnen til liv
(ibid., 58). (Conway kan næsten siges at være en urmoder for nutidige objektorienterede ontologiske teorier som fx Jane Bennetts teori om vibrant
matter).
Den universelle kærlighed er et resultat af en fælles, gensidig
immanens pga. Guds emanation i – og derved iboende kraft i – alle
skabninger. I forlængelse af Alfred North Whiteheads procesfilosofi, sporer
Catherine Keller en forståelse af alle fænomeners gensidige immanens hos
Conway: “It is the idea of the mutual immanence of creatures that Whitehead
and Conway share” (Keller 2010, 94). Gensidig immanens og “intercreaturely
emanation” (ibid.) resulterer, ifølge Keller, i en uendelig intimitet, eftersom
alle fænomener har muligheden for at berøre hinanden på afstand (ibid., 88).
Denne gensidige immanens er det “virtuelle plan” i Conways tænkning, det er
potentialet, der gør aktualitet muligt.
Procesteologien, som Keller er rundet af, betoner Guds skabende
kraft, ligesom procesfilosofien betoner altings skabende, vitale kraft og
derved verdens dynamiske karakter. Derved synes Conways filosofi som skabt
til en reception i procesteologien, men lige såvel i procesfilosofien ifølge
Keller: Conways vitalistiske fremlægning af koncepter som liv, Gud (som evig
skaber), forbundethed, emanation, immanens, mangfoldig sammensathed
osv. medfører nødvendigvis en læsning og anvendelse fra et procesmetafysisk
ståsted.
4. Selvets mangfoldighed
I Kellers artikel betones Conways forståelse af selvet, og hvordan denne både
er mangfoldig og singulær samtidig. Derfor kalder Keller denne, med en
neologisme, for plurisingularity. I Conways tænkning sporer Keller en
forståelse af et ikke-substantielt selv. Keller skriver i et conwaysk credo: “That
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I function identifiably as ‘myself’ during most of my waking moments and
many of my dreaming ones is all the more impressive, given the multiplicity
of ‘spirits’ […] comprising this figure of ‘me’.” (Keller 2010., 88) I Principles
står der:
Consequently, every creature which has any life, sense, or motion must be
multiple or numerous; indeed, from the perspective of every created
intellect, it must be numerous without number or infinite. But if someone
says, it is necessary that a central or ruling spirit be a single atom, for why
else is it called a central or principal spirit having dominion over all the
rest, I answer, no. For this central, ruling, or principal spirit is multiple …
(Conway 1996, 55)

I dette tekststykke udlægger Conway sin mangfoldige forståelse af selvet
tydeligt. Kellers udlægning af Conway bliver dermed ikke bare en nutidig
modulation af hendes tænkning, men reelt sporbar i Principles. Dog anvender
Conway ikke ordene ’selv’ eller ’mig-selv’ direkte (begge er nyere begreber,
som først rigtigt kom ind i teoretiske diskurser med psykoanalysens indtog
omkring århundredeskiftet).
Hos Conway vægtes denne plurisingularity ikke negativt, i stedet er den et
vilkår, hun omfavner. Denne omfavnelse kan ses i hendes “must be multiple”
i ovenstående citat: Conway ønsker ikke at reparere selvets indre splittelse
eller mangfoldighed. Tværtimod. Det pluralistiske sind er et naturligt
grundvilkår for mennesket. Denne tankegang var radikal i hendes samtid,
pga. den cartesianske diskurs’ uomgængelighed i den filosofiske verden, som
Keller formulerer det: “Conway offers a more manifold rationality than Bacon
or Descartes could have ever tolerated” (Keller 2010, 86).
Det kan siges, at dette mangfoldige selv faktisk er hvad der skaber selvets
singularitet: “The very pressure of the multiple […] demands my tenacious
singularity: ’Here I am.’” (ibid., 88) Hver singularitet er sammensat og
påvirket af udefrakommende faktorer, som gør at man nødvendigvis bliver til
den man er: “Her er jeg!”
Conway synes at være en smeltedigel for det 21. århundredes
procestænkning og Agambens idé om modal ontologi.
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5. Modal ontologi
Det er i denne samhørige mangfoldighed mellem skaberværkets mindre,
vitale entiteter sammensat med et neoplatonisk Gudsbegreb, at Conways
ontologi

bliver

radikal.

Hun

viser

sammenhængen

mellem

hypostasetænkning og modal ontologi, transcendent metafysik og immanent
metafysik. Det er denne sammenhæng, Agamben også sporer i Brugen af
kroppene (Agamben 2019, 220). Hypostasetænkningen udviklede sig i
neoplatonismen med især Plotin og Boethius, og det er her, Agamben ser det
genealogiske udspring for den senere modale ontologi, som denne tager sig
ud hos Leibniz, men også hos Conway. Dette ledte videre til det 20.
århundredes diskussioner af, hvad der, hos Martin Heidegger, blev døbt den
ontologiske differens (Agamben 2019, 246f). Som Agamben beskriver det, ser
man i den modale ontologis syn på væren, som blot forskellige måder eller
former at være på, sedimenter af hypostaseontologiens hierarkisering af
væren (ibid., 214-220) – hos Plotin - inddelingen i Det Ene, Intellektet og
Sjælen - og hos Conway - føromtalte Gud, Kristus og Skaberværket. Den
ontologiske differens hos Conway kan altså placeres mellem sjæl og legeme,
men, som hun selv skriver: “the distinction between spirit and body is only
modal and incremental, not essential and substantial” (Conway 1996., 40).
Hendes differensbegreb indebærer kun en forskel i modi, ikke i substans. Ifl.
Agamben beskriver en modus heller “ikke ’hvad’, men ’hvordan’ væren er”
(Agamben 2019, 248). I Conways kontekst betyder dette, at alle skabningers
væren graduerer. De er altid mere eller mindre noget, fx mere eller mindre
krop eller sjæl, eller mere eller mindre lyse eller mørke (Conway 1996, 38).
Der står i Principles: “… there is an infinity of creatures, each of which
contains an infinity in itself, and so on to infinity” (ibid., 17), hvilket betyder
for Conway, at skabninger er uendeligt rige på potentialitet, men ikke i
aktualitet (ibid., 33): Det er graden af aktualitet, der bestemmer, hvordan din
væren er – fugl, fisk, menneske, Kristus eller Gud. Conway skriver: “In fact
daily experience teaches us that various species change into each other: earth
changes into water, water into air, air into fire or ether and, vice versa, fire
into air, air into water, etc., and these are nevertheless distinct species.” (ibid.,
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34) Når hun skriver at disse jordiske fænomener, som kan blive til noget
andet, stadig tilhører deres respektive arter, så betyder det blot at ethvert
fænomen indeholder potentialet til at være alle andre fænomener. Gud er
skaber af alt, og hans skaberkraft eksisterer derved immanent i alle
skabninger. Der er også heri det procesfilosofiske spor i hendes tænkning
består. Væren er i en konstant skabelsesproces, og derved indeholder alting
mulighed for at blive noget andet end det, det umiddelbart er.
Især ved dette aspekt af hendes metafysik kan det ses, hvordan Conway
markerer et filosofisk paradigmeskift fra hypostasetænkningen til modal
ontologi. Hun markerer selve skiftet, ikke paradigmet i sig selv. Hun er en
tærskelfigur, og er derved emblematisk for bevægelsen fra én tænkning til en
anden, mellemrummet mellem to store filosofiske strømninger. Lidt
spekulativt kan det siges, at hun selv agerer ’modus’ mellem de to på hinanden
følgende filosofiske paradigmer. Hun kan siges, med Agambens ord, at være
qua’et i ens qua ens [væren som at være], for som han skriver: “Modus’
egentlige sted er i dette ’som’” (Agamben 2019., 259). Conway kan ses som et
filosofihistoriens ’hvordan’ eller ’som’, et filosofihistoriens adverbium.
6. Immanensens filosofihistorie
Det er småt med tekster om Deleuze i Agambens forfatterskab på trods af
deres

sammenfiltrede

filosofiske

slægtskab,

men

essayet

Absolute

Immanence, som Agamben skrev i 1996, er en art nekrolog over Deleuze, som
døde i 1995, og en læsning af Deleuzes sidste publicerede tekst Immanensen:
et liv…. I Agambens essay leder tanker over Deleuze til mere generelle tanker
over selve filosofihistoriens genealogi. I en sporing af begrebet “liv”, som var
så vigtigt for både den sene Deleuze og Foucault, opstiller Agamben et
diagram (se figur1), der viser to linjer i filosofihistorien: en transcendens- og
en immanenstænkning, kun med ét skæringspunkt, nemlig Heidegger.
Transcendenstænkningen går fra Kant til Husserl, over Heidegger til Derrida
og Levinas, mens immanenstænkningen går fra Spinoza over Nietzsche til
Heidegger, Foucault og Deleuze (Agamben 1999., 239). Leibniz var endnu
ikke en prominent figur i Agambens tænkning på dette tidspunkt, så måske
det kan forklare hans udeblivelse i denne genealogiske optegnelse, men hvis
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Agamben i lyset af hans tanker over Leibniz i Brugen af kroppene skulle
placere

ham

i

dette

diagram,

ville

han

nok

blive

placeret

i

immanenstænkningens linje.
Og nu melder spørgsmålet sig: hvor hører Conway hjemme i dette
diagram? Hun må figurere et sted svævende ovenover transcendensen og
immanensen, da hun både arbejder med et transcendent hierarki mellem
Gud, Kristus og skaberværk, men også et immanensplan i skaberværkets flade
ontologi. Derved kan det tentativt siges, at hun næsten former et
sammenkoblende spor fra den sene antik og middelalderens hierarkiske
transcendenstænkning i form af ’hypostaser’ og Leibniz’ og Spinozas første
udformninger af en radikal immanenstænkning, og derved – måske – en
tidlig ansats til det 20. og 21. århundredes vitalistiske procestænkning.
7. Mangefolden hos Conway og Leibniz
Conway og Deleuze anvendes side om side hos Catherine Keller. Dette er ikke
blot et tilfældigt sammentræf, men to tænkere bundet sammen af deres
tilhørsforhold til Leibniz. Som meget sekundærlitteratur om Conway
påpeger, var Leibniz en stor beundrer af hendes tænkning, og måske endda
direkte inspireret af den (Hutton 2004., 233ff). 4 Han skrev endda selv i et
brev: “My philosophical views approach somewhat closely those of the late
Countess Conway” (ibid., 233). Hos både Leibniz og Conway er
’mangfoldighed’ eller ’mangefolden’ 5 et nøglebegreb i forståelsen af deres
metafysik. I begge begrebsvarianter ses ordet ’fold’, og i Deleuzes bog om
Leibniz er ’folden’ også et nøglebegreb i hans læsning af Leibniz og hans
barokke samtid. Folden er en “operation”, som litterat og oversætter Peter
Borum skriver i efterordet til den danske udgave af Folden. Leibniz og
barokken, der muliggør en sammensætning af fænomener, der ellers normalt
er modsatrettede (Borum 2016, 234). Måske det er den samme operation, der

Se også Merchant (1979), Schroeder (2007) og Mercer (2012a & 2012b) for mere om
Conway-inspirationen hos Leibniz.
5 I de forskellige engelske versioner af Conway anvendes henholdsvis multiplicity og
manifold. I multiplicity ses ’fold’ også, da det kommer af det latinske multiplico,
mangfoldiggør; det franske pli betyder fold, det latinske plico betyder ’folder’.
4
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kan

ses

i

sjælens

foldninger

hos

Conway,

selvets

sammensatte

mangfoldighed, som Keller gjorde opmærksom på.
Som det tidligere er blevet nævnt, kan Conways ontologi på sin vis læses
som en flad ontologi. På den måde er hun, som allerede nævnt, en slags
forgænger for Deleuze, og især en nutidig tænker som Bruno Latour. Hvor
kæden dog hopper af, er ved hendes hierarkiske substanslære. En
transcendent Gud hører ikke hjemme i en flad ontologi – og dog? Conway
opererer både med et immanensplan og et transcendensplan. Hvis man
fjernede hendes Gud, ville kun immanensplanet stå tilbage. Som nævnt finder
en gensidig immanens sted imellem fænomener, en immanent kraft som alle
fænomener har fået fra Guds skaberkraft. Denne immanente kraft er måske
altings ukendte faktor? Dette ses særligt i hendes radikale afvisning af
Descartes’ dualisme. I stedet argumenterer hun for et modalt forhold mellem
krop og sjæl. De to er sammenknyttede i en zone af uskelnelighed, ligesom
hendes andre begrebspar også er det - fx aktiv/passiv og lys/mørk (Conway
1996., 38ff). Conway skriver om denne sammenblanding:
This captivity of spirits in certain hard bodies, and their liberation when
the bodies become soft, offers a clear argument that spirit and body are of
one original nature and substance, and that body is nothing but a fixed and
condensed spirit, and spirit nothing but volatile body or body made subtle.
(ibid., 61)

Vi er alle fuldkommen forskellige, og alligevel alle ens. Det er også her, man
ser den største forskel mellem hendes og Leibniz’ filosofi: Conways monader
er gennemtrængelige, Leibniz’ monader “har ingen vinduer” (Leibniz 1991,
210). Hos Leibniz forbliver monaderne ubekendte, uoplyste, hvor der hos
Conway er potentiale for gennemlysning. Hendes monader kan siges at være
åbne, hvorfor krop og sjæl, som det står i citatet ovenfor, også kan
gennemstrømme hinanden.
8. Afrundende overvejelser
Måske man lægger Conway ord i munden ved at skrive hende ind i en
procesfilosofisk tradition, og se hende som et bindeled mellem hypostaseteori
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og modal ontologi, men på den anden side er det en måde at revitalisere
hendes tænkning på. Ved at læse hende således, og derved indskrive hende i
en længere metafysisk tradition, domineret af mandlige tænkere, ændrer man
også filosofihistoriens diskurs. “De store tænkeres” massive skygger over
Conways spinkle œuvre kan ses som den vitalistiske filosofis og
procestænknings

forglemmelse.

Selvsamme

forglemmelse,

der

også

systematisk har ekskluderet kvinder fra filosofihistorien, og først for et halvt
århundrede siden igen så småt begyndte at (gen)indskrive sig i
filosofihistoriske diskurser. En ting er dog filosofihistorien, noget andet er
reel anvendelse i filosofiske diskussioner. At Principles udkom posthumt, og
Conway af den grund aldrig selv har kunnet kommentere på det, og hun aldrig
skrev andre filosofiske værker (udover hendes brevvekslinger), gør at det står
åbent tilbage til fortolkning. Derfor desto nemmere at inddrage hende i en
samtidig procesfilosofisk eller -teologisk diskussion. Vi har de ord, der står i
hendes værk (dog i forskellige changerende oversættelser), Leibniz’ få
bemærkninger om hende og nogle korrespondancer. Vi har ingen større
reception.

Vitalistisk,

modalontologisk

immanenstænkning

har

genindskrevet sig i filosofien – både historisk og nutidigt. Conways tænkning
fremstår i dag både radikal i sin samtid, men også i forhold til eftertidens
tænkning. Hun er et skævt bidrag til filosofihistorien, som netop kan ruske en
smule op i denne, og gøre den en tand mindre statisk i form af hendes
bævrende ståsted på tærsklen mellem to filosofiske paradigmer. Måske er
hun den type figur, som levendegør og igangsætter filosofihistorien på ny.
Man kan runde af med værkets titel, Principles of the Most Ancient and
Modern Philosophy. Det er et værk til eftertiden. Et værk med en plastisk
udspændthed mellem den tidligste filosofi og “den moderne” filosofi - og
derved også fremtidens filosofi? Ordet ’moderne’ får for hver generation ny
betydning. Hendes værk er åbent og indbyder til fortolkning. Mod slutningen
af Agambens udredning om modal ontologi i Brugen af kroppene, beskriver
han modus’ særlige tidslighed:
Vi vil da kunne sige, at den tidsmæssige form ved modus hverken er fortiden eller
nutiden og endnu mindre fremtiden: Den er det moderne, men på betingelse af at
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kunne tilbagegive dette miskrediterede ord dets etymologiske betydning af modo og
modus. […] Det moderne er med andre ord inderligt historisk og arkaisk, fordi det har
behov for det antikke for at kunne påkalde sig det og imødegå det samtidigt. På
lignende måde er modus’ tidslighed ikke det aktuelle: I den nutidige eksistens og i det
aktuelle udgør den en forskydning, der forhindrer dem i at være sammenfaldende med
sig selv, dvs. den operative tid, hvori værens strøm pulserer og stopper op, tager sig
sammen og genoptager, og på denne måde modulerer den sig i en rytme. (Agamben
2019, 260f)

Bemærk: 1) Hvordan Agamben væver det modale og moderne ind i hinanden,
hvilket får én til at overveje om Conway havde samme etymologiske intention
med valget af ordet ’’modern’’ i sin titel: 2) Forståelsen af, at det er nødvendigt
for det moderne at være “inderligt historisk og arkaisk” for at kunne være
samtidigt, og hvordan denne kan legitimere en reel moderne og samtidig brug
af Conways filosofi i både filosofiske, teologiske, feministiske og historiske
kontekster: 3) Måden hvorpå Agamben beskriver “værens strøm”, der
bevæger sig pulserende og bliver rytmisk, og hvordan denne beskrivelse af
væren leder tankerne hen på Guds emanation, som Conway beskriver i
Principles: “God is […] the infinite fountain and ocean of goodness, charity
and bounty. […] For will not that ocean overflow in its perpetual emanation
and continual flux for the production of creatures?” (Conway 1996., 13).
Selvom Gud i dag måske er forsvundet, død eller bortebleven, er hans
strømmen her stadig; den selv samme evindelige bevægelse, der bliver ved
med at bevæge jorden, menneskene og kosmos.
***
9. Postscriptum om forbundenhed, brevveksling og internettet
Det er ofte blevet nævnt om den sene renæssances og tidlige oplysningstids
filosofis

pludselige vending mod

forbundenhed,

mangfoldighed

og

immanens, at denne retning måske kom af brevvekslingens markante
delagtighed i samtidens vidensdeling. Man ved at både Descartes og Leibniz
var i korrespondance med utallige gejstlige og adelige intellektuelle i hele
Europa, og det samme gjaldt mange adelige kvinder i samtiden, heriblandt
Anne Conway. Det var sådan at nogle af de første kvindelige tænkere fik deres
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egen

stemme

i

filosofien.

En

spekulativ

tese

kunne

være

at

brevkorrespondancen fik flere af disse tænkere til radikalt at gentænke
metafysikkens problematikker, og dette kan man spore både i Spinozas
panteisme og Leibniz’ monadologi, og især i Conways metafysik med
tænkningen af mangfoldighed og forbundenhed i form af den universelle
kærlighed mellem skaberværkets små, vitale entiteter.
Især hjulpet på vej af den deleuzianisme, som gennemsiver mange nutidige
filosofiske diskurser, kan man i dag se en lignende tilbagevending til en
forbundenhedstænkning. Dette jo især som et forsøg på at imødegå både
internettets paradoksale natur og den økologiske krise, som mennesket står
overfor i dag - en tænkning der spirer frem mange steder i dag og hos mange,
forskelligartede tænkere, bl.a. hos Bruno Latour, i den biopolitiske
dispositivtænkning, i iranske Reza Negarastanis oliekonspirationer, samt i
Alexander Galloways tænkning af internetprotokoller som nyt ontologiskpolitisk nomos, samt i mange forskellige afarter af økologisk og posthuman
tænkning.
Nye kommunikationsformer fordrer nye måder at tænke på, og man vil
sikkert kunne spore udslag i metafysikkens historie på forskellige
tidspunkter, hvor nye kommunikationsformer blev fremherskende. Hvad
man dog kan se aftegne sig for første gang i 1600-tallets brevudvekslinger er
denne

flydende,

næsten

intersubjektive

kommunikationsform

og

informationsdeling, som i dag har nået sit bristepunkt i form af internettets
overload af kommunikation og information.
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Barn af en kvinde
– En anmeldelse af Din tavshed kan ikke beskytte dig af Audre Lorde
skrevet af Jonas David Michell Nielsen, DPU · udgivet september 2021

Audre Lordes bog Din tavshed kan ikke beskytte dig består af udvalgte essays
fra Sister Outsider fra 1984, udgivet af forlaget Mindspace og oversat af
forfatter Shadi Angelina Bazeghi i 2020.
Audre Lorde var mange ting, og hun yndede at benævne sig således. Hun
var Sort1, forfatter, feminist, lesbisk, kvinde. Hun var amerikansk. Hun var
offer for brystkræft og døde i 1992. For mig er hun også filosof, tænker og
intellektuel på højde med de kanoniserede filosoffer, men ligesom f.eks. bell
hooks og Franz Fanon støder man sjældent på hende i de kredse. Lorde
kredser i sit forfatterskab om intersektionalitets-begrebet, hvilket bruges til
at påpege, at vi er socialt og identitetsmæssigt disponerede på baggrund af
forskellige kategoriseringer, der tillægges ulige værdi i samfundet. Lorde kan
ikke isolere at hun er kvinde eller at hun er Sort. Begrebet introducerer hun
for at vise, hvordan kampen for kvindefrigørelsen og anti-racisme overlapper,
men at der i en specifik frihedskamp kan mangle opmærksomhed på, at
magtforhold og undertrykkelse ikke kan forstås ud fra en enkelt isoleret
identitet.
I Din tavshed kan ikke beskytte dig gør Audre Lorde blandt andet op med
den universaliserende/hvide feminisme, som for Lorde er en feminisme, der
ikke medtager de levede omstændigheder af andre minoriteter, der burde
være repræsenteret i feminismen. I stedet for denne, udforsker Lorde den
intersektionelle feminisme, der tager højde for alle livsvilkår og sociale
omstændigheder, som på forskellig vis er med til at skabe privilegier eller
undertrykkelse. Teksterne i bogen er et opgør med kvindekampen og et
kærlighedsmanifest til den på samme tid. De fleste tekster er taget fra taler til

1

Jeg følger forfatterens/oversætterens beslutning om at skrive Sort med stort S.
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arrangementer, specifikt om og for kvinder, og vidner om et livslangt
engagement med kampen for kvinders frigørelse.
Bogen indeholder seks essays, som alle på forskelligvis forsøger at vise,
hvordan man kan modarbejde undertrykkelsen og undertrykkeren. Lorde
forsøger at beskrive hvordan både klasse, køn, etnicitet og seksualitet er
udslagsgivende i, hvordan man undertrykkes.
Formelt set kræver en anmeldelse en form for vurdering; en beskrivelse af
hvordan værket der anmeldes ’klarede den’. Den magtposition vil jeg så vidt
muligt gøre mig bevidst om. Jeg kan dog ikke undlade at hæfte mig ved,
hvordan den magt jeg har, som socialiseret hvid cis-mand, gør sig gældende i
den her situation.
Teksten vedrører i første omgang ikke mig. For første gang i løbet af et væld
af tekster, jeg har læst i mit akademiske arbejde, beskæftiger jeg mig med en
tekst, der ikke er henvendt til mig, min hvide krop eller mit køn. Det var en af
de mest overvældende indsigter, jeg gjorde mig i løbet af læsningen. Stort set
alle kanoniserede akademiske tekster, i hvert fald i filosofien, er skrevet af
hvide mænd, om hvide mænds erfaringer, men formidlet og antaget som
universel viden. Jeg er ekstraordinært velstillet, når det kommer til at
genkende og spejle mig i disse tekster, og jeg har gjort det ukritisk i meget af
den tid, jeg har arbejdet med dem og fanger mig stadig ofte i at gøre det.
Derfor vil jeg prøve ikke at vurdere, men at tage ved lære. Jeg vil dels
fremhæve de steder der ræsonnerede med mig og dels forsøge at vise, hvad
jeg mener at kunne lære af dem. For selvom jeg er i anden række, er bogen
enormt lærerig, selvom den for mig til tider er svær, fordi den minder mig om
det ansvar der følger med mine privilegier.
I det femte essay, der behandler forskellighed, viser Lorde, hvor meget det
betyder at situere sig selv. For de undertrykte er kampen evig. For Lorde er
undertrykkelse en del af hverdagen og opgøret med den hviler på de
undertryktes skuldre. Samfundet forsøger at cementere forskellene for at
sprede byrden for at gøre ens afvigelse som Sort, som queer eller som arbejder
til et individuelt ansvar. Men forskelle er essentielle for at forenes, og vi må
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og skal anerkende, at der forskelsbehandles, før vi kan opnå et mere
balanceret samliv:
Der er helt sikkert rigtige forskelle mellem os, mellem etnicitet, alder og køn.
Men det er ikke forskellene, der skiller os ad. Det skyldes nok nærmere, at vi
nægter at anerkende dem, undersøge forvrængningerne, som er resultatet af
vores misvisende betegnelser, deres effekt på vores adfærd og vores
forventninger til hinanden. (Lorde 2020, 45)

Forskelle skal ikke være grund til splittelse. Forskelle er for det meste en gave,
der hjælper til nuancering, spænding og udvikling. Men tit er forskelle også
grund

til

frygt,

frygt

for

det

ukendte,

og

netop

anledning

til

forvrængningerne, som bruges af undertrykkerne til at individualisere de
undertrykte:
Det er ikke vores forskelle, som adskiller os som kvinder, men vores modvilje
mod at anerkende dem og effektivt at håndtere forvrængningerne, som er
resultatet af at ignorere og fejlbedømme disse forskelle. (ibid., 57)

Forvrængningerne er, for mig at se, et slags emancipationspotentiale, hvor
det at anerkende forskellene mellem hinanden, at forsøge at tage ved lære,
lytte og støtte hinanden i de forskellige udfordringer vi står overfor, hvor især
marginaliserede personer skal løftes og lyttes til.
Måske er vi ikke længere der, hvor Lorde var i sin tid, men min erfaring er,
at disse ting altid fluktuerer efter omstændighederne. Jeg har et ansvar for at
nedbryde herskeren i mig selv. Jeg er ham ikke altid, men jeg står altid til
ansvar for, hvad han kan finde på, og derfor til ansvar for at kende det. Det
ansvar kræver også af mig, at jeg lytter, løfter og respekterer stemmer fra
marginaliserede personer, som f.eks. Lorde.
I essayet ”Brug af vrede: kvinder der reagerer på racisme” fremhæver
Lorde forskellige korte historier, hvor hun har oplevet at blive overhørt,
misforstået, gjort stum osv. Selv i kvindebevægelsen var det det samme, og
det gjorde Lorde vred. Hun skriver: ”Min reaktion på racisme er vrede …
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Kvinder der reagerer på racisme betyder, at kvinder reagerer på vrede;
vreden over eksklusion, uanfægtede privilegier, etniske forvrængninger”
(ibid., 61-62). For at vise hvor vreden opstår, beskriver hun forskellige
situationer, hvor vreden er kommet frem:
Efter 15 år med en kvindebevægelse, der hævder at adressere livsvilkårene og en
mulig fremtid for alle kvinder, hører jeg stadig, på campus efter campus:
’Hvordan kan vi adressere racistiske problemstillinger? Ingen racialiserede
kvinder deltog.’ Eller sagt på en anden måde: ’Vi har ingen i vores afdeling, som
er klædt på til at undervise i deres værker.’ Med andre ord er racisme de Sorte
kvinders problem, de racialiserede kvinders problem, og det er kun os, der kan
debattere dem. (ibid., 63)

Med en klar bevidsthed om at jeg centrerer mig selv, vil jeg først og fremmest
nævne, at disse kampe er af afgørende vigtighed. At gøre op med sig selv som
hvid person, hvornår man taler for nogen, fremfor at give nogen adgang til
sin platform og sine muligheder. Jeg beskriver nedenfor min egen erfaring,
fordi jeg ønsker at tage ved lære af Lorde.
I løbet af de år jeg har arbejdet med filosofi, der ønsker at henvende sig til
alle menneskelige vilkår, er det så sjældent, at jeg støder på andre autoriteter
end hvide mænd. Og vi har på ingen måde autoritet eller mulighed for at sætte
os ind i andres levede erfaringer. Jeg kan ikke forstå, hvorfor filosofien ikke i
langt højere grad hylder mangfoldighed og forskellighed, sådan som Lorde
gør det, og jeg ønsker inderligt at det ændrer sig. Ikke nok med at hun gør det
i kvindebevægelsen, mener jeg at se hende som en lige så autoritativ kilde til
filosofi, som mange af de gamle kanoniserede heteroseksuelle hvide mænd.
Derfor vil jeg også lade Lorde have det sidste ord, vel vidende om at det er
mig, der har udvalgt det, hvad jeg har gjort for at minde mig selv om at lytte
og ophøje alle aspekter af poeten og filosoffen Audre Lorde. Følgende
spørgsmål tager jeg derfor til efterretning og håber at kunne bringe hendes
tanker med mig på min udforskning af mine internaliserede racistiske
holdninger.
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Vrede, såvel som raseri, er en passende reaktion på racistiske holdninger, når
den adfærd, som disse holdninger medfører, forbliver uændret. Jeg vil gerne
spørge de tilstedeværende kvinder, der frygter for de racialiserede kvinders
vrede mere end deres egne uudforskede racistiske holdninger: Er racialiserede
kvinders vrede en større trussel end kvindehadet, der præger alle aspekter af
vores liv? … Jeg kan ikke skjule min vrede for at skåne dig for skyldfølelse eller
for ikke at såre dig, eller for ikke at svare igen. … Skyldfølelse er ikke en reaktion
på vrede, det er en reaktion på ens egne handlinger eller mangel på samme.
(ibid. 71)
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Filosofisk fantasy
– en anmeldelse af Intethedens Tegn af Gustav Østeraa
skrevet af Hans Fabricius-Rahbek, RUC · udgivet september 2021

I riget Clastara finder vi kejseren Palasander. I den unge alder af 27 år har
han, som konge af Sylvien, formået at erobre og samle landene Fir og Milvark
under sit imperium navngivet Clastara. Fred kan endelig anes i horisonten,
men der er samtidig begyndt at gå rygter om mystiske hændelser i øst. Hertil
taler folket i Clastara om opfyldelsen af Urts profeti – en meget gammel
spådom, hvis opfyldelse vil betyde menneskets undergang. Hvad folket dog
ikke ved, er at kejser Palasanders død spiller en vigtig rolle i denne profeti.
En rolle som snigmorderen Zynn har sat sig for at lade kejseren opfylde. Zynn
har nemlig tilegnet sig en meget pessimistisk livsfilosofi og mener, at
menneskeheden er bedre tjent med hele profetiens opfyldelse. Alligevel vil
han fortælle den mere optimistisk anlagte Palasander sin livshistorie og håber
derved, kejseren kan overbevise ham om, at mennesket fortjener at leve.
Således er brikkerne stillet op, og der begyndes nu en fantastisk fortælling om
hævn, magi, kærlighed og had, men ud af denne fortælling vokser også en
filosofisk diskussion om, hvad mennesket egentlig er - en diskussion der altså
skal afgøre dets fremtid.
Zynns historie starter med en introduktion til hans primitive, men idylliske
liv i den primitive landsby, Lavbala. Her bor han med sine forældre, storebror
og lillesøster. Det spirituelle liv er meget vigtigt i dette samfund, hvor man
tror på guden Kulai og hans opbygning af verden i aspekter. Dette skal forstås
sådan, at alt i verden – både objekter og livsformer - har sit eget aspekt; en
iboende essens eller i-sig-væren, der adskiller den fra andre aspekter.
Eksempelvis essensen i en kaffekop eller vand. Derudover kan der siges at
være en slags vilje i disse aspekter:
Min far og resten af Lavbala troede på, at verden hænger sammen på trods af,
at alle aspekterne ganske vist virker, som om de bekæmper hinanden, ligesom
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vand og ild eksempelvis gør det. Verden er en enhed, og min far prøvede at lære
os, hvordan man bliver en del af verdens enhed gennem dens skønhed. (Østeraa,
2020, 37)

Alle disse aspekter, som verden altså består af, eksisterer i, hvad man kan
kalde en konstant kamp mod hinanden, og gennem meditation bliver det
muligt at anskue et hvilket som helst element for, hvad det egentlig er, i stedet
for hvordan det enkelte individ opfatter det. Hvis sådan en anskuelse opnås,
bliver man tranzend og kan dermed kontrollere det aspekt man så at sige har
gennemskuet.
Lige som man har vænnet sig til Zynns rolige liv i Lavbala, ankommer en
gruppe af faretruende personer med magiske kræfter, der kalder sig selv Den
Bundløse Rede. Denne gruppe bortfører hele landsbyens indbyggere og
transporterer dem til en mystisk institution, hvor de dag ud og dag ind skal
meditere i forsøget på at fremkalde evnen til at styre et aspekt – altså blive
tranzend. Grufulde ting finder sted, mens Zynn holdes fanget her, men han
formår at blive tranzend for intet mindre end menneskets aspekt. Efter sin
flugt fra stedet er Zynn kun bekymret om én ting: at hævne sig på dem, som
stod bag bortførelsen af hele hans landsby og de efterfølgende hændelser.
Med denne jagt efter de ansvarlige for øje, tager Zynn ud på en legendarisk
og magisk rejse, hvor han vil opdage, at intet er, som det ser ud til at være.
To verdener mødes
Det kan virke som stor mundfuld at inkorporere filosofi i et stort fantasy-værk
uden at tabe læseren i bare ét af disse to felter. Ikke desto mindre lykkes det i
allerhøjeste grad for Gustav Østeraa, der er cand.mag. fra Aalborg Universitet
i Anvendt Filosofi med tilvalg i Kommunikation.
Østeraa formår på fornemmeste vis at væve det filosofiske aspekt ind som
en naturlig del af både universet og fortællingen. Først og fremmest efterlades
der små spor eller brødkrummer fra filosofiske begreber og teorier ud
gennem hele romanen. Det er dog langtfra krummer som nødvendigvis
kræver, at læseren besidder en viden om filosofi for at forstå deres betydning
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for den overordnede handling. De lægges nærmere frem for den læser, der
tilfældigvis er filosofiinteresseret og ønsker at følge dem hen til deres
filosofiteoretiske fundament. Jeg vil hverken røbe eller gå i dybden med dem
alle her, men som det nok allerede er bemærket, ligger der en tydelig filosofisk
brødkrumme i dét at være tranzend.
At være tranzend trækker adskillige tråde til et helt centralt epistemologisk
problem, som mange post-kantianske tyske idealister arbejdede med:
hvordan man overkommer den transcendentale idealismes skepticisme, der
kun vil tillade erkendelsesmæssig adgang til verden som fremtrædelse.
Arthur Schopenhauers løsning på sådan et problem blev ved praktiseringen
af en asketisk og meditativ fralæggelse af hvilket som helst begær – navnlig
det legemlige – for således at benægte ’viljen’. Denne form for praksis minder
lidt om den, der tager sig ud i byen Lavbala, men er alligevel anderledes, da
indbyggerne ser aspekternes kampe mellem hinanden som noget uniformt og
skønt.
Disse tranzend- og aspekt-ideer må siges at være stærkt påvirket af Arthur
Schopenhauers filosofi. For Schopenhauers filosofi kan netop læses ind i
disse aspekters konstante kamp mod hinanden. Schopenhauer skrev om
verdens metafysik som en blind og formålsløs ’vilje’; det er en endeløs
stræben, der objektiverer sig i trin, som altid er i strid med hinanden. Således
frembringes verden som forestilling, og menneskelig erkendelse muliggøres.
Denne vilje, som udmønter sig i ethvert objekt, element og livsform, er i en
konstant stræben efter frembringelsen. Men fordi den konstant og rastløst
stræber herefter og er uden rationalitet, intelligens eller rettethed, ser den sig
aldrig helt tilfreds (Wicks, 2013). Dette betyder, at verden får karakter af at
være så lidelsesfuld som muligt. I Intethedens Tegn, og som citatet ovenfor
fortæller, skal disse aspekters bekæmpelse af hinanden. Dog forstås som
verdens skønhed i dens enhed; at der, nærmest som en holistisk anskuelse,
er noget smukt ved verden i dens aspekters konstante udøvelse af ’vilje’ – for
at bruge det schopenhauerske ord. Denne filosofi deler Zynn dog ikke, og han
anlægger som sagt et mere pessimistisk blik på tilværelsen og verden. Denne
pessimisme deler Zynn med Schopenhauer, der, i kraft sin filosofi om verden
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som vilje og dermed som lidelsesfuld, mente, at vi lever i ”[…] den værste af
alle mulige verdener. Hvis verden var bare en lille smule mere lidelsesfuld,
end det er tilfældet, ville den nemlig slet ikke kunne eksistere, og den er derfor
lige præcis som elendig som muligt.” (Jepsen, 2018).
Disse brødkrummer er dog kun en brøkdel af det filosofiske indhold i
Østeraas roman. I Zynns fortælling af sin livshistorie gøres enkelte ophold,
hvor han i stedet indgår i en dialog med Palasander om et filosofisk funderet
dilemma – eksempelvis kærlighed:
Zynn spejdede ud over byen på udkig efter noget bestemt. ’Kærlighed er én ting,’
sagde han, ’og vi kan diskutere fra nu af, og indtil Zula stopper med at drømme,
uden at blive enige om, hvad det er. Jeg vil hele tiden holde fast i, at den eneste
kærlighed, der er noget værd, er medfølelse, fordi alle er i samme synkende båd.
Du vil sige, at kærligheden mellem to mennesker er med til at give et liv fylde og
mening, mens jeg holder fast i, at det ikke er andet end et af naturens kneb til at
snyde os.’ (Østeraa, 2020, 381)

Disse ophold og dilemmaer er ikke grebet ud af luften, men tæt forbundet
med Zynns fortælling, og de virker derfor hverken malplacerede eller
forstyrrende. Da læseren dog selv skal have lov til at opleve at sidde som fluen
på væggen til disse, vil jeg ikke udrede dem yderligere, men bare sige, at der
fremlægges nogle meget interessante argumenter og perspektiver, som ikke
bare de filosofiinteresserede, men alle kan nikke genkendende til.
Når det kommer til fantasy-delen af værket, brillerer Østeraa i høj grad
også. I opbygningen af universet ses – ligesom i meget andet ’high fantasy’ inspiration fra Game of Thrones og Ringenes Herre. Og selvom universet
ikke er lige så detaljeret og velstruktureret (det er de færreste garanteret), så
fordyber man sig omgående heri. Årsagen ligger naturligvis også i det
fremragende sprog, der med lethed leverer alt lige fra grusomme beskrivelser
af eksempelvis Den Bundløse Rede, over maleriske billeder af især storbyen
Oculusika, til indblikkene i Zynns følelser og tanker, hvilke skaber en dyb og
hjerteskærende forståelse for hans pessimistiske syn på livet og
menneskeheden.
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Kort sagt
Hvad der ligger her på mit skrivebord, er ganske vist en debutroman, men
historien og universet den finder sted i, er så velskrevet, at det bestemt ikke
føles som sådan. Kombinationen af fantasy-genrens magi og mystik, og de
filosofiske brødkrummer der lægges ud hele værket igennem, skaber et
litterært felt, som Østeraa med overlegenhed balancerer og navigerer sig
inden for. Fra start til slut er læseren grebet af den mission, som Zynn og
kejseren Palasander begiver sig ud på: at afgøre menneskehedens skæbne og
dermed udfolde, hvad det overhovedet vil sige at være menneske. Selv efter
493 sider har man stadig appetit for mere af Østeraas univers og den måde,
hvorpå han væver filosofien herind, og således kan man kun håbe, at
Intethedens Tegn bare er begyndelsen på Gustav Østeraas forfatterskab i
denne genre.
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Er alting en social konstruktion?
– en anmeldelse af Socialkonstruktivisme, En Introduktion af Finn Collin
skrevet af Thomas Hegelund, SDU · udgivet september 2021

Finn Collin giver en fremragende og konstruktiv introduktion til
socialkonstruktivisme – en term som han i starten begrunder relevansen for,
kort og godt, ved den store indflydelse som socialkonstruktivismen har haft
på vestlig filosofis historie. Som Collin fremhæver, er socialkonstruktivismen
som bevægelse egentlig uklar, hvortil en tilpas vag definition er passende:

De hævder, at et eller andet fænomen, som vi normalt opfatter som
uafhængigt eksisterende, i virkeligheden er frembragt eller ’konstrueret’
igennem menneskers sprog, kollektive tænkning og sociale praksisser.
(Collin 2021, 13)

Og det er i historien vi starter, om end den nyere: Collin bruger Kant som
pejlemærket for den moderne socialkonstruktivisme, hvilket giver mening,
eftersom bogen er af mere introducerende karakter. Herefter skitseres
bevægelsen over Hegel, Saussure, lidt Wittgenstein og tager herefter sit
dialektiske udgangspunkt i Marx og socialkonstruktivismens forhold til
natur- og samfundsvidenskaberne. Redegørelsen foregår i et hurtigt, men
passende, tempo hvor de centrale argumenter gengives respektfuldt men
kritisk. Det er forbløffende, hvordan kortheden ikke er et problem, og bogen
er på den front succesfuld i sit formål.
Der er i det hele taget en bemærkelsesværdigt god fremstilling af
socialkonstruktivismen i bogens første halvdel, som går forud for
redegørelser af partikulære socialkonstruktivister. Banen bliver kridtet op, på
den naturvidenskabelige front såvel som den samfundsmæssige, med
velvalgte og illustrative eksempler som oplysningstiden, Pluto, internettet,
GPS og kønsdiskrimination. Den første del er således en meget
anbefalelsesværdig indføring i diskussionen om socialkonstruktivisme, og et
nyttigt udgangspunkt for diskussionen af selvsamme, da der er en tydelig og
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konsekvent – nærmest skolastisk – opdeling af fraktioner, positioner og
tilhørende problemer med den.
Fra den historiske oversigt og generelle teoretiske overvejelser går Collin
”til stålet”, med nedslag i forskellige socialkonstruktivistiske skoler og
forfattere. Først kommer vi omkring Edinburg-skolens stærke program, hvor
Collin forklarer den med den deduktivt-nomologiske model (DN):
Explanandum/explanans, initialbetingelser, hvor explanandum betegner et
fænomen

der

forklares,

eksplanans

betegner

præmisser,

hvorfra

explanandum udledes og initialbetingelser betegner præmissernes relation
til en given lovmæssighed (ibid., 81). Selvom Collin mere bruger den til at
illustrere argumentationsformen for socialkonstruktivisme, er bogen her
rimeligt tung, men særdeles lærerig. F.eks. sættes DN i relation til
videnskabssociologi,

hvor

videnskabelig

praksis

er

explanandum,

samfundets elite og funktionelle behov er explanans, og konklusionen lyder,
at hypoteser formuleres i kraft af de behov, som samfundseliten har. Som
eksempel nævner Collin den danske enevoldsarveregeringsakt fra 1661, som
beskrives som ”… værdiløs på et historisk udviklingstrin, hvor sådanne
påstande ville blive betragtet som latterlige” (ibid., 85). Nok har det
indledende ”Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark… Gør
vitterligt…”1 en noget formel karakter og klang, men ikke desto mindre er det
med den talehandling, at lovgivningen bliver vedtaget og bestemt. Desuden
er det med sådan en frasering at Grundloven indledes, og spørgsmålet bliver
her, om formelle fraser i et så vigtigt dokument blot kan affejes som værdiløse
og latterlige – selv i en historisk udvikling.
Apropos sprogfilosofi inddrages Wittgensteins regelfølgeargument, om
end kort, på passende emner og med den styrke som det fortjener. Der menes
her den ”sene” Wittgenstein, som i Philosophical Investigations skriver:
This was our paradox: no course of action could be determined by a rule,
because every course of action can be made out to accord with the rule.
The answer was: if everything can be made out to accord with the rule,
then it can also be made out to conflict with it. And so there would be
neither accord nor conflict here… And hence also ’obeying a rule’ is a

1

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169
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practice. And to think one is obeying a rule is not to obey a rule. Hence it
is not possible to obey a rule ’privately’: otherwise thinking one was
obeying a rule would be the same thing as obeying it. (Wittgenstein 2009,
§ 201-202)

I forhold til ”lukninger” af videnskabelige debatter, altså hvorledes
videnskabsfolk som sociale fællesskaber laver endegyldige, generelle
konklusioner på debatter, bliver spørgsmålet her på hvilken lovmæssighed –
eller regel, om man vil – konklusionerne bygges op om. Problemet er her, at
det ”at følge en regel” er et normativt princip, og den umiddelbart logiske
struktur i videnskabelig praksis viser sig at forudsætte social praksis, ligesom
alle andre menneskelige, sociale praksisser. Idéen om den objektive
videnskabs oplysning sættes altså under en skæppe, og problemet kræser
over til forholdet mellem æstetik, normativitet og erkendelsesteori.
Selvom erkendelsesteoretiske, logiske og endda æstetiske aspekter sniger
sig ind i fremstillingen af socialkonstruktivisme, er ærindet for bogen først og
fremmest videnskabsteoretisk. Dette er både en kritisk position for
socialkonstruktivismen, specielt i den naturvidenskabelige afdeling, men
samtidig

er

det

en

respektfuld

gengivelse

af

hvor

stærkt

det

socialkonstruktivistiske argument i virkeligheden er. Metodisk gengiver
Collin et argument i dets mest radikale udformning, for herefter at teste om
det holder. Som læser er det nemt at forholde sig kritisk til
socialkonstruktivisme i bogen, men Collin demonstrerer, hvor hurtigt et
meget konkret eksempel, såsom konservering af fødevarer i Bruno Latours
analyse, meget hurtigt kan vise sig at undergrave naturvidenskaben som en
rent objektiv, desinteresseret sfære i forhold til det værdifri ideal. Her er et
eksempel på den hurtige, men meningsfulde semantiske opstigen:

[Latour]

nævner

huller

i

atmosfærens

ozonlag

forårsaget

af

drivhusgasser, nedfrosne menneskefostre, hvaler forsynede med
radiosendere,

standardiseringsproblemer

vedrørende

fjernsynsmodtagere og mange flere. Faktisk er sådanne genstande for
Latour prototypen på de ting, der findes i universet. De skyldes alle et
samspil imellem menneske og natur – hvor begge parter blot skal forstås
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som aktanter. Det er kun vægten af en bestemt filosofisk tradition, der
får os til at insistere på, at menneske og natur er væsensmæssigt
forskellige og må holdes ude fra hinanden, og ovenikøbet en forholdsvis
sen tradition, nemlig moderniteten. Sondringen imellem den fysiske og
den sociale virkelighed er med andre ord i sig selv blot en konstruktion
(Latour 1991). (Collin 2021, 111)

Dog forekommer der argumenter, som ikke er helt overbevisende. Collin
nævner f.eks. forholdet mellem bildæk, cirkler og ovaler, med det argument
at den erkendelsesteoretiske konstruktivisme i forhold til samfundsmæssig
og menneskelig virkelighed2 ”… dårligt kunne protestere, hvis en spøgefuld
mekaniker monterede ovale hjul på hans bil ved skift til sommerdæk…” (ibid.,
36). Hvorfor? For ellers kan han ikke passe sit arbejde! Godt nok er
eksemplet, som Collin også skriver, taget fra Blackburn 1984, men den stærkt
normative påstand om ”… forskellen imellem at have et arbejde og en indtægt
og at være arbejdsløs og på understøttelse” (ibid.) virker som realistens
desperate forsøg på at undslippe samfundets normer ved at udpege de selv
samme. Man undrer sig, fordi det netop ville være tilstrækkeligt at illustrere
for socialkonstruktivisten, hvad forskellen på en oval og en cirkel er, f.eks. ved
hjælp af ostensiv definition – men problemet ligger så at sige stadig hos
socialkonstruktivisten, så det er måske en uvæsentlig detalje.
Bogen slutter af med fire nedslag i den moderne socialkonstruktivisme;
Foucault, Luhmann, Laclau og Mouffes diskursteori, samt Faircloughs
diskursanalyse. Selvom bogen er et introduktionsværk, forekommer
kapitlerne meget korte, og de skal nok snarere ses som vejledning til læseren
om, hvad der kunne være egen læsning, selvom Collin søreme har været så
flink at sætte et afsnit om ’Videre læsning’ op. Man får derfor et meget kort
indblik i den moderne debat (som man, i forlængelse af den tidligere
redegørelse, føler sig fint klædt på til at deltage i), og selvom bogen ”kun” er
et introduktionsværk, er der sådan set det problem med den: den er kort. Ikke
fordi socialkonstruktivisme ikke er introduceret tilstrækkeligt i bogen, man

Collin opdeler konstruktivismen i 4 forskellige grene, i et skema på s. 28 – hvilket igen
illustrerer den komprimerede, men grundige gengivelse.
2
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ville sådan set bare ønske, at man kunne læse videre af den gode og kritiske
andenhånds gengivelse – selvom det nok kammer over i en noget
socialkonstruktivistisk tilgang til filosofi at læse filosoffers gengivelser af
andre filosoffers filosofier.
Bogen aktualiseres yderligere af Henrik Dahls og Morten Messerschmidts
kritik af forskningspraksis inden for humaniora. 3 Hvad ens holdning end
måtte være til dette, ville en forståelse af de socialkonstruktivistiske
argumenter inden for disse forskningstraditioner gavne til en konstruktiv
debat om emnet, og bogen falder derfor på et tørt sted, både i sin kritiske
fremstilling af socialkonstruktivismen og i udbredelsen af forståelse og
stillingtagen til emnet.
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