2021

Jubilæumsudgivelse
TIDskrift fejrer
10 års foreløbig
eksistens

TIDskrift
magasin for filosofistuderende landet over

Tak til Synnøve Thau-Moltsen for illustrationer til denne udgivelse!

Redaktion
Roskilde Universitet: Johan Kjær Christensen, Anders Kampman & Hans FabriciusRahbek
Syddansk Universitet: Thomas Hegelund & Kevin Zangenberg Juul
Aarhus Universitet: Gustav Løhde Frøhlich
Dansk Pædagogisk Universitet: Asger August Olsson
ISSN 2245-0610

Kontakt
Kontakt til TIDskrift kan ske ved henvendelse til en af følgende e-mail-adresser:

kontakt@tidskrift.dk
au.redaktion@tidskrift.dk
dpu.redaktion@tidskrift.dk
ku.redaktion@tidskrift.dk
ruc.redaktion@tidskrift.dk
sdu.redaktion@tidskrift.dk

Forord
TIDskrift har nu været undervejs i ti år, og dette vil vi fra redaktionens side
af gerne markere med en sammenfatning af nogle af de artikler, som særligt
har fanget vores opmærksomhed gennem tiden. De udvalgte artikler skal
ikke blot læses på egen hånd, men også anses som enkelte, om end
markante, udtryk for det mulighedsrum som opstår i forholdet mellem alle
de individuelle kræfter som lægges heri. Dette rum er unikt, idet det
udelukkende består af universitetsstuderende, dog i mange forskellige
afstøbninger, men alle med et tilhørsforhold til universitetets fagfilosofi.
Denne jubilæumsudgivelse er således ikke blot en fejring af de enkelte
artikler, men af alle som gennem magasinets eksistens har bidraget på en
mangfoldighed af måder - alle som på ét eller andet tidspunkt har dedikeret
sig til netop dette foretagende, beboet rummet en stund eller flere, for
dernæst at rejse videre til andre udfordringer, men aldrig uden at være
blevet mærket af tiden her. Denne udgivelse er en tilkendegivelse og en
taksigelse af de mange mere og mindre synlige bidrag.
TIDskrift forsøger ikke blot at foranledige til en øvelse i selvstændig
tænkning, men ligeledes i en præciseret og struktureret udlægning heraf.
Arbejdet rækker ud over forfattelsen af det enkelte skriv, og ind i den
processering af resultatet som munder ud i den endelige udgave. Herunder
foregår en flerfoldig fagfællebedømmelse samt korrektur, som i en løbende
dialog med forfatteren alt sammen har til formål at højne og præcisere
udtrykket både fagligt og skriftligt. Med en sådan proces, forsøges der at
gøre filosofien til et samarbejde, et fællesskab, en medværen, som bestræber
sig på at frembringe og afdække den centrale tanke, som udgør artiklens
grundlæggende beskaffenhed.
TIDskrift skal ikke ses som en isoleret entitet, men et forsøg på at
tilfredsstille et behov. Dette behov går på at række ud over de institutionelle
forhold som ellers binder en filosofistuderende, at få en fornemmelse for,

hvad der ligger til grund for alskens krav, eksaminer, pensum og andet
kvotering – nemlig at fostre den filosofiske undren. TIDskrift er et forsøg på
at skabe et rum for tænkningen, som opererer mellem trygheden ved de
velkendte

universitetsrammer,

og

den

åbne

verden,

man

som

færdiguddannet bliver kastet ud i. Dette mellemled fungerer også som en
brobygning mellem de enkelte institutioner – en indsigt i de mange
forskellige måder filosofien forvaltes på, på landsplan.
TIDskrifts kapabilitet kommer til udtryk i såvel måden, det formgiver
på, som den deraf resulterende indholdsmæssige bredde af udgivelserne.
Denne bredde ses ikke mindst i herværende jubilæumsudgivelse, hvor
emnerne bevæger sig helt fra den analytiske sprogfilosofi til filosofihistorisk
revision til kristen eksistentialisme – med såvel tematikker som går hånd i
hånd, og andre som går deres egen vej. Som supplement til artiklerne, ikke
nødvendigvis for at aktualisere men nærmere for at situere, har det enkelte
redaktionsmedlem været i dialog med den respektive forfatter, og derved er
et forord og et efterord konstrueret, som belyser såvel indhold som
omstændigheder, og også artiklens personlige virkningshistorie. I flere
tilfælde fremgår det, hvorledes det enkelte skriv står i relation til
forfatterens yderligere arbejde inden for uddannelse og andet erhverv, og
således hvorledes netop denne artikel fungerer som et nedslag i helheden af
forfatterens filosofiske dannelse – blot et udpluk, men til stadighed en
væsentlig del af en større udvikling.
Til sidst skal lyde en stor tak til Synnøve Thau-Moltsen som har
suppleret illustrationer specifikt til denne jubilæumsudgivelse, og dermed
føjet nye dimensioner til det ensomme, skrevne ord.
På vegne af redaktionen
Gustav Løhde Frøhlich & Johan Kjær Christensen
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Brian Degn Mårtensson

Forord v. Thomas Hegelund
Der er mange tekster og bøger til at hjælpe én på vej og i gang med
Kierkegaard-læsningen. Faktisk kan denne slags tekst, såfremt den
omhandler en eksegetisk Kierkegaard-tekst, ses som en ”andenordenseksegese”, og ofte er de lige så utilgængelige og komplekse som den
Kierkegaard-tekst hvorom den handler.
Dette er dog ikke tilfældet med Mårtenssons udlægning af
Kierkegaards eksistentialistiske etik i Kjerlighedens Gjerninger. Sproget er
komplekst men forståeligt, ligesom emnet, og man kommer vidt omkring
hos både Nietzsche, Abraham og Habermas.
Foruden at være en god redegørelse, indeholder artiklen også meget
interessante aspekter af pædagogik – måske specielt i de sidste 5-6 linjer.
Der er langt fra konkurrencestaten til Kierkegaard, men det lader til at
forfatteren af artiklen har søgt at dække dette hul nogenlunde i sin karriere.

Efterord v. Brian Degn Mårtensson
Da jeg tilbage i 2013 skrev nærværende artikel, var jeg relativt nyslået
kandidat i pædagogisk filosofi fra Aarhus Universitet. Jeg havde dog
allerede udgivet et par bøger, og var desuden godt i gang med min
lektorkvalificering på University College Sjælland. Alligevel havde artiklen i
TIDskrift en stor betydning for mit videre virke, da netop Kierkegaards
tænkning og temaer kom til at fylde meget i de artikler og bøger, jeg udgav i
de efterfølgende år. Særligt bøgerne ’Pædagogikkens evige genkomst’ (Nyt
Askov 2015), ’Konkurrencestatens pædagogik – en kritik og et alternativ’
(Aarhus Universitetsforlag 2015), ’Mennesket som mål’ (Akademisk Forlag
2018) og ’Ånd og ideal’ (Fjordager 2018) trak ganske meget på det
akademiske arbejde med Søren Kierkegaard, som TIDskrift-artiklen
påbegyndte.
Ved genlæsning af artiklen slår det mig, at mit sprog dengang stadig
var (lidt for) defensivt skolet, men jeg synes stadig, at læsningen af
Kierkegaard er fagligt interessant og givende. Som artiklen peger på, har
Kierkegaards modernitetskritik næppe været mere aktuel og rammende end
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netop i disse år. I de år, der er gået, er der sket meget. Som nævnt er jeg
blevet lektorkvalificeret, har virket som sådan, udgivet en masse bøger og
artikler, ligesom jeg har forelæst på de fleste danske universiteter og gæstet
mange udenlandske. Jeg har været meget engageret i diverse politiske,
pædagogiske, teologiske og historiske debatter, og er i den forbindelse
blevet inviteret med i diverse arbejdsgrupper og bestyrelser. Sideløbende
hermed har jeg været ansat som phd-fellow på teologi, Aarhus Universitet,
og er pt ved at færdiggøre den dertil hørende afhandling om Grundtvigs
politiske og pædagogiske filosofi.
I dag er jeg erhvervsmæssigt selvstændig, hvilket er skønt. Jeg holder
foredrag, skriver, gæsteforelæser forskellige steder, og løser
konsulentopgaver for et væld af organisationer. Jeg har aldrig haft – og har
heller ikke – en egentlig strategi eller karriereplan, for sådan kan man ikke
leve et liv, hvis man virkelig vil være til. Jeg forsøger i stedet at handle
oprigtigt i det evige, tidsløse øjeblik.
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Abstract
I det følgende vil jeg kritisk undersøge kriterierne for en filosofisk læsning
af Kjerlighedens Gjerninger som etisk værk, og i den forbindelse diskutere
begrænsninger og muligheder i forhold til at betragte værkets etiske udtryk
i sammenhæng med andre moderne normative etikker. Sluttelig foretages
en argumentation for Kierkegaards eksistensfilosofiske betydning for mere
moderne etiske diskussioner, særligt i relation til rationalitet og
diskursanalyse. Fokus vil blive lagt på den overskridelse af rammerne for
traditionel etik, som Kierkegaard skildrer i værkerne før Kjerlighedens
Gjerninger, men - i nedenstående fortolkningsposition - udfolder den fulde
etiske konsekvens af i sidstnævnte.

Kjerlighedens

Gjerninger

som

etisk

værk

–

indledende

betragtninger
Søren Kierkegaards forfatterskab har overordnet set to dele: En opbyggelig
del og en pseudonym del, hvoraf Kjerlighedens Gjerninger hører til den
opbyggelige del. I Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed beskriver
Søren Kierkegaard, at der - i modsætning til, hvad han tidligere har udtalt er en kristelig, selvopbyggelig sammenhæng i hele hans forfatterskab (SV
18, s. 121ff). Postmoderne dekonstruktivister (især amerikanske) har
derimod fremført, at hans forfatterskab må betragtes atomistisk, mens
andre - især litterære fortolkere - fremhæver og betoner hans ironi som et
gennemgående æstetisk element. I diskussionen af Kierkegaards skrifter
kan der således kortlægges ofte store uoverensstemmelser, og det er derfor
umuligt at henvise til en fælles forståelse eller alment accepteret konsensus
om ret meget i den forbindelse. Det er - grundet karakteren af Kierkegaards
forfatterskab og fortolkningen heraf - derfor vigtigt, at man forholder sig til,
i hvilket omfang det enkelte skrift læses isoleret eller i sammenhæng med
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resten af forfatterskabet (eller udvalgte dele heraf). Et andet åbent
spørgsmål til forfatterskabet generelt er, hvorledes en egentlig filosofi eller
etik kan udsondres på forsvarlig vis. Alene i forsøget herpå har man jo
allerede placeret sig i en bestemt fortolkningstradition, og finder derfor
nemt ”det, man leder efter” – og ikke nødvendigvis det, Kierkegaard har
intenderet. Et kort svar på alle disse spørgsmål må være, at vi ikke kan gøre
andet end at acceptere disse forbehold i forhold til en egentlig objektivitet i
læsningen.
I det følgende vil jeg som antydet ovenfor primært antage et
eksistensfilosofisk perspektiv, idet artiklen omhandler en etisk læsning af
Kjerlighedens Gjerninger i en eksistensfilosofisk sammenhæng. Imidlertid
er det meningsløst helt at ignorere, at Kierkegaard har et litterærtformidlende fokus, og at han betragter sig selv som sokratisk fødselshjælper,
samt, at han er teolog, og har opbygget bogens taler med udgangspunkt i
udvalgte bibelsteder fra Det Ny Testamente. Imidlertid er der dog grundlag
for en vægtning af en filosofisk læsning af Kierkegaard, idet han konsekvent
italesætter grundlæggende filosofiske spørgsmål, og i den forbindelse ikke
argumenterer indenfor en institutionaliseret forståelse af religiøse dogmer.
Tværtimod kritiserer han, særligt i det senere forfatterskab, den
institutionaliserede religionsdyrkelse, og lægger sig ud med store dele af
samtidens teologiske fagmiljø. På den anden side kan Kierkegaard ikke helt
læses som andre filosoffer, idet han ikke holder sig inden for de dogmer, der
omvendt hersker inden for filosofien. Kierkegaard placerer sig, med et lidt
drilsk, Kierkegaardsk udtryk, alle steder og ingen steder. På samme
baggrund kan alle tre læsemåder (litterær/ religiøs / filosofisk), og kombinationer
heraf, forsvares, idet Kierkegaard selv udtrykkeligt indbyder læseren til et
møde med teksten, ikke en tilegnelse af teksten. Det følgende er derfor en
diskussion af en etik i Kjerlighedens Gjerninger med den forudsætning, at
Kierkegaards

værk

overhovedet

kan

betragtes

eksistensfilosofisk synsvinkel med etikken for øje.
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Den enkelte i mødet med det almene
En etiker er i Kierkegaards betydning en person, der søger sandhed/vished
eller den rette handling. I den proces må etikeren træffe et valg og forpligte
sig på mangt og meget. Denne forståelse udfoldes grundigt i Enten-Eller, og
fx filosoffen Jørgen Husted mener, at Kierkegaards egentlige filosofi i
hovedtræk findes hos etikeren i andet halvbind af bogen (Husted 1999).
Siden Aristoteles har man i filosofien også betragtet etik som læren om den
rette handling - altså en samtale om, hvorledes vi skal vælge. Derfor er der i
et sådant overordnet perspektiv ikke langt fra en traditionel filosofisk etik
til temaet i Enten-Eller. Kierkegaard kan alligevel filosofisk betragtes som
et opgør med i hvert fald det teoretiske perspektiv i filosofien, særligt
systembyggere som Hegel. Kierkegaard betragter dog også menneskelivet i
et dialektisk perspektiv og bruger mange Hegelianske begreber, men
benægter muligheden af en jordisk indsigt i verdens systematik, og
betragter sig selv som æstetisk eller patetisk dialektiker (SV9, s. 75ff). Hos
Kierkegaard møder vi derfor det paradoks, at sandheden om det rette valg
ikke rationelt kan begrundes, men alligevel må mennesket handle og tage
stilling. Her er han i sin tilgang langt tættere knyttet til tænkere som
Schopenhauer og Nietzsche, der også søger en udgang på den mangel på
mening, rationaliteten efterlader os med. Hos Kierkegaard er og bliver det
afgørende at tvivle, vælge og tro. Livets store spørgsmål kan ikke
endegyldigt udredes (SV 9, s. 101), og slet ikke udredes for andre, og derfor
er Kjerlighedens Gjerninger opbygget som en række taler, der skal gøre
noget ved tilhøreren, og indirekte hjælpe denne til at handle og tænke selv1.
Kierkegaards umiddelbare projekt i Kjerlighedens Gjerninger kan uden en
sådan sondring virke selvmodsigende. For hvorledes kan kærlighedens

1 Denne pointe, samt den følgende behandling af dens konsekvenser, har jeg også
beskæftiget mig med i min artikel ”Griskhed – eller den ultimative afvisning af
kærlighedens og dens gerninger” i Unge Pædagoger, nr. 2/2013
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gerninger meningsfuldt beskrives i en hel bog uden at have fast grund under
fødderne? Imidlertid omgår Kierkegaard dette paradoks ved at lade talerne
være sokratisk inspirerede, og ved at betragte kærligheden som
forudsætning snarere end som genstand. Kærligheden i sig selv kan og skal
således ikke udredes, men dens gerninger kan italesættes i taleform til
individuel efterlevelse.
Denne opgivelse af en endelig, filosofisk udredning af kærligheden,
begrunder bogens dobbelte tematik som afspejles i titlen: Kærligheden
(absolut betegnelse for det evige i mennesket) som almen forudsætning for
den enkeltes konkrete gerninger (specifik betegnelse for den individuelle
ageren i det timelige). Når man i abstraktionen og i anonymiteten taler
generelt, taler man ifølge Kierkegaard til alle og ingen (SV 14, s. 95), og
derfor må det almene, når det italesættes, knyttes aktivt til den enkelte. I
abstraktionen bliver mennesket overflødigt, som maskiner gør arbejdere
overflødige, og Kierkegaard kritiserer i En literair Anmeldelse denne form
for tænkning:
”I Tydskland har man endog Haandbøger for Elskende, saa ender det vel med,
at elskende Par kan sidde og tale anonymt med hinanden. I Alt har man
Haandbøger, og Dannelsen i Almindelighed bestaar snart i at være
perfectioneret i et større eller mindre Indbegreb af saadanne Haandbøgers
Betragtninger, og man excellerer i Forhold til sin Færdighed i at tage det
Enkelte frem, ligesom Sætteren tager Lettere frem” (SV 14, s. 95).

En sådan almengørelse udvisker den enkelte, og indlevelsen og nærværet
forsvinder, og dette er en generel kritik af terapi og institutionaliseret
vejledning (fx selvhjælpsbøger, som også karikeres i første halvbind af
Enten-Eller, Vekseldriften). I Kjerlighedens Gjerninger skal kærlighed
derfor forstås som noget dybt og inderligt, der er til stede i den enkelte, og
som altid er rettet mod en anden (SV 12, s. 254ff). Kærligheden kan ikke
betragtes empirisk eller rationelt, idet den ikke er afgrænset af nogle af
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delene, og kun dens udtryk kan vi sige noget meningsfuldt om. Elskov og
lidenskabeligt venskab er ofte karakteriseret ved et forsøg på at gøre ”dit” og
”mit” til det samme, hvorved skel ophæves i kærlighedsmødet, men det er
ifølge Kierkegaard en falsk betragtning - på samme måde som tyven
ophæver ejendomsretten. En kærlighedens gerning ophæver derimod
begrebet ”mit”, og den elskendes ego (SV 12, s. 255ff). Man skal således ikke
bytte, tage eller udveksle på baggrund af rationelle betragtninger, men ved
at sætte sig selv til side i pligten til at elske, kan man oprigtigt elske den
anden. Den herskesyge vil modsat omskabe enhver i sit billede, og herved
opstår en kamp om definitionsmagt, der i virkeligheden blot vil handle om
at elske sig selv. En anden variant, småligheden, er også en form for
herskesyge og misundelse. Den smålige forstår ikke, hvad der

er

godt ved

andre (SV 12 s. 260), og forsøger derfor at gøre alle ens ved at elske det
genkendelige (SV 12, s. 261). Den smålige tror således ikke på
ejendommeligheden, originaliteten, og småligheden finder Kierkegaard i
pøbelen, hos masserne (SV 12, s. 261+262). Her finder vi hos Kierkegaard
en parallel til Nietzsches kritik af slavemoralen, idet Nietzsche ligeledes
finder, at flokmentalitet resulterer i en almen forfladigelse.
Kierkegaard mener ikke, at eksistensen kan indfanges af logiske
systemer (SV 9, s. 120), idet den enkelte ikke kan underordnes det almene.
Man kan som Hegel sagtens sige noget alment, men den enkeltes eksistens
modstår ifølge Kierkegaard altid det almene. På samme måde benægter
Kierkegaard ikke, at et alment system kan eksistere, men mennesket kan i
sin egen subjektivitet ikke erkende et sådant system, der jo i sagens natur
må betragtes udenfor subjektet selv. Kierkegaard anvender her følgende
centrale begreber: Eksistens - selv - subjekt, mens Hegel sætter lighedstegn
mellem væren og tænkning. Kierkegaards hovedpointe er, i denne
sammenhæng, at den enkelte skal søge at ”blive sig selv” som et
originalværk. Kierkegaard taler i den forbindelse om en bevægelse fra
umiddelbarhed til refleksion (SV 3, s. 149ff). Æstetikeren fra Enten-Eller
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repræsenterer det umiddelbare, etikken er valget, og det religiøse, som det
beskrives i Kjerlighedens Gjerninger, er et udtryk for hengivelsen - den
anden etik 2 . Centralt er det her - hvis vi betragter Enten-Eller og
Kjerlighedens Gjerninger som nært forbundne -, at valget for etikeren både
kan være en afgrund og et afsæt. Vælger man kærlighedens gerning, er
hengivelsen total, og idet kærligheden stammer fra Gud, har man derfor kun
troen tilbage. Man har i kærligheden bevæget sig ud over både nydelsen og
valget, og er således i troens sfære. Årsagen er, at kærligheden ikke behøver
hverken nydelse, ej heller til- og fravalg, men baseres som forudsætning
alene på tro. Kjerlighedens Gjerninger kan derfor betragtes som en etisk
kritik af både æstetikeren og etikeren som de fremstilles i Enten-Eller,
gående på at æstetikeren ikke vælger, forpligter eller hengiver sig til
kærligheden, samt at etikeren nok vælger og forpligter sig, men ikke
hengiver sig til kærligheden som en forudsætning i sig selv. I Kjerlighedens
Gjerninger gives der således slip, og hengivelsen bliver total, hinsides
valget. Betragter vi igen Kjerlighedens Gjerninger som nært forbundet med
den etiske tematik i Enten-Eller, kan den totale fortvivlelse, som
førstnævnte er et svar på, bunde i, at der ikke er noget rationelt grundlag,
der kan opløse al tvivl, og sidstnævntes forpligtelses-løsning kan ikke
modstå den afgrund, som der samlet skildres i de pseudonyme værker Frygt
og Bæven og Begrebet Angest.
Valget og det absolutte
Idet den totale fortvivlelse således er forudsætning for kærligheden som
absolutisme, kan vi ifølge Kierkegaard kun klamre os til en tautologi, nemlig
at Gud er Gud. Samme spørgsmål om konsekvensen af manglende
rationalitet og fornuft behandles af Nietzsche (1844-1900) efter
Kierkegaard, hvor svaret dog bliver et helt andet. Imidlertid vælger de begge
2 Skellet mellem den første og anden etik hos Kierkegaard er beskrevet mange steder, men
her henvises til Pia Søtofts forståelse heraf. Udfoldet i: Søltoft (2000), kap 5.
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en digterisk måde at beskrive denne afgrund af intethed som rationaliteten
bliver ved med at efterlade os i. Nietzsches logikkritik er symptomatisk for
dette eksistentielle problem:
”Vor subjektive tvang til at tro på logikken afslører kun, at vi, længe før
logikken selv kom til vor bevidsthed, ikke foretog os andet end at lægge dens
postulater ind i begivenhederne. Nu finder vi dem dér – vi kan ikke længere
gøre andet – og mener, at denne tvang garanterer noget om >sandhed<”
(Nietzsche 1969, bind 3, side 526).

Nietzsche tager her et radikalt opgør med ideen om logikkens objektive
nødvendighed, idet han ytrer, at denne nok kan konstateres, men er
konstrueret og påtvunget, og derfor ikke et udtryk for en nødvendighed, der
kan findes nogetsteds af den enkelte. Hos Nietzsche fører denne afgrund af
uvished til at mennesket må vælge sig selv, og agere myndigt og skabende i
en verden uden gelænder. Det indbyggede paradoks i Nietzsches moralkritik
- som han også selv er opmærksom på - er, at han trods den digteriske form,
ofte kommer til at betjene sig af logiske konstruktioner i sin argumentation.
Herved begrunder han sin kritik på samme tvivlsomme grundlag, som han
kritiserer oplysningstidens og romantikkens moralfilosoffer (faktisk alle på
nær de førsokratiske tænkere) for at anvende. Nietzsche har selv
kommenteret dette paradoks med udsagnet om, at han ikke er ”bornert nok”
til noget system – ikke en gang hans eget! (Lübcke, 1983, s. 312). Samme
problem risikerer Kierkegaard at løbe ind i: Hvordan skal man sprogligt
begrunde, at noget ikke kan begrundes endegyldigt i sproget? Hvordan kan
vi som mennesker handle retmæssigt, når vi intetsteds i den sanselige
verden kan finde et holdbart grundlag? På kanten af denne afgrund vælger
Kierkegaard i Kjerlighedens Gjerninger troen som det absolutte, mens
Nietzsche i sit forfatterskab vælger det magtfulde postulat, den definerende
ytring i æstetisk form. I forhold til en egentlig etik er der, trods det
eksistensfilosofiske fællestræk, en markant forskel på de to tilgange:
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Kierkegaard vælger at beskrive den gode handling som absolut påbud, der
skal virkeliggøres af den enkelte i praksis (et etisk foreskrivende
foretagende), mens Nietzsche vælger at beskrive den rette handling,
hindsides godt og ondt (et moralkritisk foretagende). Herved behøves ingen
begrundelse, idet begge eksistensfilosofiske løsninger begrunder sig selv,
eller rettere: De behøver ikke at begrunde sig selv på samme vis som andre
etikker, idet grundlaget i begge tilfælde er en absolut definition.
En forudsætning for at nå en sådan eksistentiel erkendelse er ifølge
Kierkegaard, at man fortvivler på kanten af afgrunden. Et generelt træk i
Enten-Eller er bevægelsen fra umiddelbarhed, over fortvivlelsen, til det
egentlige valg. Det afgørende er her, at man fortvivler totalt (SV 3, s. 193f)3.
Fortvivlelsen transcenderer således sig selv, og det er først, når man helt
overgiver sig og vælger fortvivlelsen, at man er fri til at vælge sig selv. I
Kjerlighedens Gjerninger beskrives en videre udvikling, der (hvis
stadieteorien holdes i hævd) kan betragtes som stadiet efter det etiske.
Imidlertid er en sådan forenkling uden visse forbehold problematisk, idet
Kjerlighedens Gjerninger og den pseudonyme udgivelse Enten-Eller er
forskellige værker, der er skrevet med forskelligt sigte og med forskelligt
udgangspunkt (som nævnt indledningsvis). Stadieteorien (overgangen fra
et æstetisk, over et etisk, til et religiøst stadie) er desuden mest
fremtrædende i det tidlige forfatterskab, og Kierkegaard nedtoner den
markant i sine senere skrifter. Derfor kan en tolkning gående på en direkte
og systematisk stadiebaseret overgang fra den første til den anden etik ikke
ukritisk foretages 4 . Imidlertid er der, som det her bliver vist, en klar
argumentatorisk sammenhæng, som med en vis omtanke kan bruges til at
belyse Kierkegaards refleksioner i Kjerlighedens Gjerninger.

Man skal fortvivle som en gerning: ”Saa vælg da Fortvivlelsen” (SV 3, s. 196).
Spørgsmålet om sammenhænge og forskelle mellem første og anden etik er behandlet i
Søltoft (2000), kap. 5.
3

4
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Hvad er en kærlighedens gerning, og hvorledes synes den etisk?
Etik skal i sin rene form kunne bidrage med et svar på, hvorledes mennesket
bør handle. Netop dette ”hvorledes” er Kierkegaards helt centrale fokus i
Kjerlighedens Gjerninger. Hvad er en kærlighedens gerning, og hvorledes
udføres den? Det er en forudsætning for Kierkegaard, at kærligheden ikke
kan ses eller observeres, dens gerning skal med andre ord gøres. Derfor
bruger han det meste af bogen på at beskrive, hvad en kærlighedens gerning
ikke er. Hvis man eksempelvis giver noget til en anden for at modtage
taknemmelighed, har man blot givet skyld til den anden (SV 12, s. 263), og
ikke udført en kærlighedens gerning. Den eneste måde at udføre en sådan
er, at gøre sig selv ”usynlig” i mødet med den anden. Sokrates er et godt
eksempel på denne ”usynlige” hjælpekunst (SV 12, s. 264+265), idet han
metodisk anvender en etisk baseret ironi, og altid tager samtalepartneren
(det andet menneske) alvorligt. Det højeste et menneske kan gøre, er ifølge
Kierkegaard at gøre et andet menneske fri. Mellem mennesker kan man
ifølge Kierkegaard kun være anledning for hinanden, og i en sokratisk dialog
søges en ekstern sandhed, hvor mennesket altid vil være anledning.
I denne betragtning rummes en central forudsætning, som
Kierkegaard udfolder i Enten-Eller, formidlet i forskellen på henholdsvis
æstetikeren og etikerens forhold til sig selv og næsten. Æstetikeren
fokuserer på det ydre (udvortes). Det ydre er andres opfattelser, samfundet,
tilfældigheder, det sociale, og æstetikerens selv er i yderste konsekvens lig
med det udvortes. Etikeren fokuserer derimod på det indre (indvortes), og
på valgets bindende magt i den forbindelse. For æstetikeren er den rette
handling, den der udvortes giver den rigtige reaktion, mens den rette
handling for etikeren kan begrundes i sig selv. Idet samfundet er dynamisk
og foranderligt, bliver æstetikerens handlinger flagrende og inkonsekvente5,

5

Beskrevet i ”Vekseldriften”, SV 2, s. 263ff
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mens etikerens handlinger grundet valgets systematik bliver mere
konsekvente og rationelle6.
I Kjerlighedens Gjerninger tilføjes denne sondring endnu en
dimension. Idet kærligheden ikke rationelt kan udsondres, kan et udførligt
regelsæt for korrekt handlen ikke nedfældes, hvis gerningen skal kunne
forsvares som oprigtig kærlig – dvs. være rettet mod den unikke anden. En
kærlighedens gerning må forudsætte en intentionalitet, der er oprigtig og
ikke bunder i hverken retfærdighed, rimelighed, jordisk lighed eller
egennytte. Dette etisk overskridende, principielle forhold har Kierkegaard
beskrevet i Frygt og Bæven med henvisning til Abraham, der overfor Gud
viser grænseløs og helt umiddelbar kærlighed i villigheden til at ofre sin
egen elskede søn (SV 5, s. 13ff). Abraham overskrider i kærligheden alle
dilemmaer handlingen ellers kunne afstedkomme for mindre hengivne
personer (I. Mos 22,I-19). Et andet konfliktfyldt eksempel på etisk
overskridende, mellemmenneskelig kærlighed viser Kierkegaard med
henvisning til sagnet om den tragiske helt Agamemnon, der er villig til at
ofre sin datter, således at hans folk kan få havgudens velvilje i forbindelse
med et afgørende krigstogt (SV 5, s. 79ff). Agamemnon vil således på
smertelig vis ofre noget af sit ”eget” for andres skyld, og viser herved en
grænseløs uselviskhed i sin gerning. Forskellen på de to eksempler er, at
Abraham handler uselvisk uden hensyn til nogen i jordisk forstand (dvs. af
pligt overfor Gud), mens Agamemnon handler uselvisk af hensyn til nogen
(dvs. af pligt overfor andre mennesker). Begge handlinger kan på sin vis
betragtes som kærlige, men henfører etisk overskridende til henholdsvis
Gud og menneske. For Kierkegaard er det centralt, at al kærlighed kommer
fra Gud, og derfor overskrider traditionel etik og al menneskelig forstand.
Kærligheden er både en gave og en opgave, og således både en forudsætning
og en pligt, der i mødet mellem mennesker vil være til stede som

6

Beskrevet i ”Ligevægten”, SV 3,s.149ff
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mellembestemmelse. Konsekvensen af denne opfattelse bryder med et
klassisk skel i etikken, idet Kierkegaard hverken er rent deontologisk
orienteret (som fx Kant), og ej heller er rent teleologisk/ utilitaristisk
orienteret (som fx Mill). Kierkegaards standpunkt i Kjerlighedens
Gjerninger overskrider, men berører, begge etikopfattelser i betoningen af,
at kærlighedens gerning er begrundet i sig selv, skal have en uselvisk
intention, samtidigt med at dens udførelse kan betragtes som en pligt. Det
er ikke nok at udføre en handling, der i rum og tid ser kærlig ud, hvis den
ikke er kærlig i forhold til det evige. På samme vis kan vi ej heller opstille
almene regler for kærlighedens gerninger, idet den enkelte altid vil
unddrage sig det jordisk almene, og kærligheden i sig selv krydser det
timelige og det evige. Det er her selve gerningen som helhed, ikke dens
isolerede effekt, der er det centrale. Dette eksemplificerer Kierkegaard med,
at Jesus ikke bekymrer sig om tal (SV 12, s. 305). Den fattige, der giver et
mikroskopisk beløb til den værdigt trængende kan sagtens have udført en
mere kærlig handling end rigmanden, der giver en formue. Dette begrundes
i, at den fattige har handlet ekstremt uselvisk, mens rigmanden ikke
umiddelbart lider noget mærkbart afsavn - men tværtimod kan forvente stor
anerkendelse for sit »storsind«. Den fysiske handling - at give penge til
fattige - er altså efter Kierkegaards opfattelse ikke en kærlighedens gerning
i sig selv, men den gode intention er heller ikke tilstrækkelig i etisk
sammenhæng. Gerningen skal i etisk forstand være kærlig i både tanke,
kontekst og udførelse, og først og fremmest være udslag af en vilje til at se
på næsten som et unikt menneske, ikke en genstand. Det nærmeste
Kierkegaard

i

Kjerlighedens

Gjerninger

(i

forhold

til

en

handlingsanvisning) kommer på andre etiske retninger er således moderne
former for situationsetik, uden at han dog kan indplaceres her. Arne Grøn
tager konsekvensen af denne særegenhed, og betegner etikken i
Kjerlighedens Gjerninger som en særlig ”synets etik”, baseret på
betydningen af næsten hos Kierkegaard (Grøn 2006, s. 263).
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Det evige og det timelige som etikkens forudsætning
Centralt for en forståelse af dette brud med den traditionelle og øvrige
filosofi er, at Kierkegaard har Guds absolutisme og nærvær som en
forudsætning for forståelsen af kærlighed, samtidig med at han udlægger
Guds påbud til mennesket i en reflekterende form. Idet Gud ikke rationelt
kan forklares eller objektivt konstateres, må vi fuldt og helt hengive os til
troen på både Gud og kærligheden. I den forbindelse betoner Kierkegaard
den reelle tautologi at Gud er kærlighed, og kærligheden er Gud.
Konsekvensen af dette forhold er, at kærligheden må overskride alle andre
skel. Vi kan ifølge Kierkegaard ikke isolere kærligheden til enten intentionen
eller selve handlingen. Vi kan ej heller forenkle kærligheden til et forhold
mellem mennesker eller mellem Gud og menneske. Kærligheden er det hele
på samme tid. Kærligheden kommer fra Gud, og er derfor evig, mens
mennesket har en evighedsdimension i sig, og i dets timelighed forbindes
mennesket med Gud og dermed kærligheden i øjeblikket:
”Naar derimod det Evige er i et Menneske, saa fordobler dette Evige sig
saaledes i ham, at det, hvert Øieblik det er i ham, er paa en dobbelt Maade i
ham: i Retningen ud efter, og i Retningen ind efter tilbage i sig selv, men
saaledes, at dette er Eet og det Samme; thi ellers er det ikke Fordoblelse” (SV
12,269).

Derfor må en kærlighedens gerning overskride tidslige, rationelle og
rumlige skel, og både være indvortes og udvortes på samme tid. Det centrale
er her dobbeltheden mellem det evige og det timelige, mellem det endelige
og det uendelige, mellem det nødvendige og det mulige. Altså: Den
menneskelige syntese, som den også er beskrevet i ”Begrebet Angst” (SV 6,
s. 170ff). Mennesket ved som tidsligt væsen både, hvad det vil sige at være i
et før, et nu og i et efter. Man er i tidsligheden den samme som før, men er
på samme tid forandret. Når evigheden berører tiden, opstår øjeblikket,
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hvor kærligheden viser sig. Timelige genstande har derimod ingen
bestandighed, og konkrete ting har eksempelvis ingen bevidsthed, og tiden
er ej heller en del af tingene selv. Mennesket har derimod en
evighedsdimension, idet mennesket kan opfatte at noget forandres, men
stadig er det samme. Eksistensen er således en dobbelthed mellem den evige
væren og timeligheden. Egenskaber er forbundet med tid, mens noget man
er, er evigt, og kærligheden er ikke en egenskab ved mennesket, men noget
der er forudsat i menneskets syntese.
Det evige er aftegnet i menneskets tidslighed, og er det kontinuerte
(det vedvarende), og på denne måde er mennesket det eneste i universet,
der ved, hvad tid er (SV 12, s. 269). Mennesket agerer i det kontinuerte
forhold mellem det evige og det tidslige, og kan ikke gentage en handling,
idet man ikke tidsligt kan være det samme sted to gange. Når vi handler (fx
fortæller om synd) handler vi på ny i forholdet mellem tid og evighed. Man
skal ifølge Kierkegaard derfor fokusere sin energi på det gode, således at
man ikke fornyer det onde. Kærlighed er en stadig proces i en kontinuerlig
dimension, og dens gerninger er derfor et møde mellem det evige og det
timelige i øjeblikket.
En etik i Kjerlighedens Gjerninger kan i denne forbindelse derfor
beskrives som nødvendigheden i at handle således, at det evige og det
timelige knyttes sammen i ”øjeblikket”. Gud er kærligheden, og mennesker
er ifølge Bibelen en afbildning af Gud, og mennesket må derfor - fra en
sådan religiøs betragtning - skelne mellem sig selv og kærligheden, og
dermed også skelne mellem sig selv og andre mennesker. Man skal ikke
besidde (SV 12, s. 256), men elske i retning af den anden, forstået som alle
mennesker. Kærligheden er en gave og en opgave, hvor førstnævnte er
forudsat i det evige, men sidstnævnte skal udføres af den enkelte i nuet.

Kjerlighedens

Gjerninger

som

betragtninger

22

etisk

værk

–

afsluttende

Kirkegaard som modernitetskritisk etiker

Kierkegaards taler om kærlighedens gerninger er både opbyggelige,
undersøgende og foreskrivende. De gør noget ved læseren, reflekterer
undervejs, og angiver en retning for denne til individuel selvprøvelse.
Endvidere er etikken i talerne på mange måder udtryk for en
modernitetskritik, idet etikkens grundlag ikke findes i rationelle
betragtninger

eller

logiske

konstruktioner,

men

i

det

absolutte,

selvbegrundede bud: Du skal. Dog er en sådan modernitetskritik i sin grund
dialektisk, idet Kierkegaard paradoksalt nok søger at udfolde og undersøge
dette skal, for derved at skabe grundlag for en etisk handling i den virkelige
verden. Herved anerkendes nødvendigheden af menneskets refleksion og
rationalitet, idet det absolutte (evige) må forenes med det relative (timelige)
i et dialektisk møde. Kiekegaard erkender dette paradoks, og forsøger at
omgå det i sokratisk ånd ved at tale indirekte til læseren, men dialektikken
består uantastet for den enkelte som en gave og en opgave. Det absolutte
bud kan således tolkes som en regulativ ide (med reference til Kant), der må
og skal forblive et ideal, som det reflekterende menneske må forsøge at
realisere i praksis.
I

ovenstående

har

jeg

primært

iagttaget

værket

som

en

eksistensfilosofisk begrundelse af den gode handling på baggrund af - og i
samspil med - de forudgående udgivelser i Kierkegaards forfatterskab, især
Enten-Eller, Frygt og Bæven, samt Begrebet Angest. Herved har jeg haft
mulighed for at begrunde, hvorfor etikken i Kjerlighedens Gjerninger kan
betragtes som en konsekvens af den første etik fra Enten-Eller i mødet med
den eksistentielle afgrund i de mellemliggende værker. En sådan læsning
angiver en eksistensfilosofisk begrundelse for en udfoldet anden etik, der
således optræder efter bruddet med første. Mens den første etik lod sig
italesætte i argumentationsform, beror den anden etik som nævnt på det
absolutte bud: Du skal. Denne eksistentielle fordring hæver sig over al logik
og rationalitet, og begrunder i etisk forstand sig selv. En sådan etik
erkender, at mennesket ikke kan opnå sandhed om verden, og derfor heller
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ikke objektivt kan begrunde den rette handling. Derfor må vi forholde os
subjektivt til vores egen eksistens, og derfra søge et grundlag at handle på.
Som beskrevet har Kierkegaard her et fællestræk med en anden stor
eksistensfilosof,

Nietzsche,

der

har

beskæftiget

sig

med

samme

grundproblem.
En betydelig kritik af en sådan tilgang til etik finder vi hos Jürgen
Habermas. Den for eksistensfilosofien ofte forudsatte fornuftskritik (især
Nietzsches, men i nogen grad også Kierkegaards) indebærer for Habermas
et ukonstruktivt brud med basale regler for rationel argumentation. En
sådan tilgang kan Habermas ikke acceptere (Habermas 2008, s. 62), idet
han mener, at selvom fornuften ikke er ufejlbarlig i menneskets hænder, er
vi nødt til at bruge den, hvis vi skal agere i et forpligtende fællesskab. På
dette punkt trækker Habermas i høj grad på kantiansk deontologisk
argumentation, men overskrider dog senere en sådan, som det her vil blive
vist. Moral kan i Habermas` optik ikke afgøres på samme måde som
deskriptive udsagn, og vi kan ifølge argumentationen ikke bruge formel
logik i afgørelsen af moralske udsagn. Derfor anvender Habermas begrebet
informel logik, og bruger transcendentalpragmatiske former i sin
moralargumentation, hvilket giver mulighed for overføring af betydninger
og analoge fremstillinger. Moral kan her være rigtig eller forkert, ikke sand
eller falsk (som deskriptive udsagn). Imidlertid opretholdes en forankring i
den rationelle argumentation, der er afhængig af logiske strukturer. Derfor
kan Habermas løsning ikke frigøres fra logikkens normative grundproblem,
som både Kierkegaard og Nietzsche tager udgangspunkt i: Hvordan kan
menneske dog iagttage sig selv objektivt? Hvornår kan mennesket tale
sandhed om sig selv? Kierkegaards svar var polemisk: At det subjektive er
sandheden. Der er på dette spørgsmål en afgrundsdyb kløft mellem
Habermas diskursetiske udgangspunkt og Kierkegaards etik i Kjerlighedens
Gjerninger. Imidlertid er der - i forhold til etikkens idehistorie - et nok så
interessant metodisk fællestræk. På samme vis som Kierkegaard
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overskrider traditionelle skel i etikken ved at lade kærligheden være pligt og
dyd for den enkelte på samme tid, overskrider Habermas et andet skel ved
at arbejde deontologisk uden et sandhedsbegreb ved hjælp af den informelle
logik. Denne forkastelse af sandheden fra menneskets egen erkendelse har
nok givet deontologien nyt liv, men forudsætter stadig en principiel
almenhed (og enighed), der aldrig kan betragtes empirisk. Herved
præsenterer Habermas et interessant normativt bud på en løsning af et
problem, Kierkegaard var med til at formulere mere end hundrede år
forinden. I Habermas skrifter findes en klar underkendelse af det religiøse
argument i almindelighed, dog med en accept af funktionaliteten i andre
sammenhænge, og hele hans værk er præget af tiltro til den rationalitet, som
Kierkegaard forkastede som mulig etisk begrundelse. Imidlertid står det
klart, at både Kierkegaards og Nietzsches problematisering af rationalitet
som grundlag for en hvilken som helst etik har udfordret samtlige andre
traditioner, og rejst spørgsmålet om, hvorledes vi overhovedet rationelt kan
begrunde noget som helst. Konsekvensen i Habermas` tilfælde er ganske
markant, at termen ”sand” må vige for termen ”rigtig”. Den udfordring,
Kierkegaard således har været med til at formulere, kan ikke siges at være
løst endnu, idet vi som samfund stadig har meget svært ved at afgøre store,
etiske spørgsmål, men i senmoderniteten er opmærksomheden på etikkens
mulige grundlag i den offentlige samtale blevet trængt i baggrunden til
fordel for mere funktionelle betragtninger. Dette siger, ifølge moderne
filosoffer som Peter Kemp og Finn Thorbjørn Hansen, nok mere om tiden
end om spørgsmålet, idet den basale undren i filosofien består uantastet
(Kemp 2012, Hansen 2008).
Som beskrevet i indledningen, kan andre vinkler på etikken i
Kjerlighedens Gjerninger også anlægges. Vægter vi eksempelvis den
kristelige opbyggelighed tungere, kan Kjerlighedens Gjerninger mere
isoleret betragtes som en beskrivelse af den etiske konsekvens af Jesu
budskab til mennesket. I en sådan læsning har den første etik i Enten-Eller

25

Brian Degn Mårtensson

mindre relevans, ligesom hverken Frygt og Bæven eller Begrebet Angest
behøves som begrundelse for hengivelsen hinsides valget i Kjerlighedens
Gjerninger. Fra et teologisk synspunkt kan Kjerlighedens Gjerninger med
god ret læses som et afsluttet værk om Jesus to vigtigste bud til mennesket
(Matthæus. 22,39), og i en sådan forståelse må det religiøse element hos
Kierkegaard betones endnu højere. En kritik af denne religiøse
eksistentialisme finder vi til gengæld hos Jean Paul Sartre og andre
ateistiske eksistentialister, men interessant nok også i nogen grad hos
Kierkegaard selv i hans allersidste skrifter (SV 17-19). Forskellen på de to
udlægninger er, at det religiøse valg i den ene (den filosofiske) er en
konsekvens af den første etiks begrænsning, mens religiøsiteten i den anden
(den teologiske) er en isoleret konsekvens af sig selv. Kierkegaard omtaler i
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed konsekvent sig selv som
religiøs forfatter, men efterlader alligevel spørgsmålet om dualitetens
karakter for eftertiden med følgende passus:
”Altsaa, den hele Forfatter-Virksomhed dreier sig om: i Christenheden at blive
Christen; og dette er Udtrykket for Styrelsens Part i Forfatteskabet, at
Forfatteren er Den, der selv saaledes er blevet opdraget, dog med Bevidsthed
derom fra først af” (SV 18, s137).

Der er altså tale om en forfatter, der bevidst har ladet sig selv opdrage i det
uvisse, og dermed ikke har søgt at finde et egentligt svar på læserens vegne.
Kierkegaard lader således på klassisk Sokratisk vis læseren (eleven) selv
tumle

med

spørgsmålet

om

umiddelbarhedens,

refleksionens

og

hengivelsens egentlige beskaffenhed ved at lade den stå ubesvaret for eleven
og den ubestemte anden. I sig selv et håbløst umoderne projekt, der ikke
kan bidrage med ret meget evidensbaseret materiale til konkurrencestatens
vækst og udfoldelse. I stedet kan Kierkegaard minde os om, at de mange
forskellige italesættelser og variationer af moderniteten først og fremmest
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formidler et fravær af forpligtelse såvel som hengivelse. Det mener jeg
hermed at have etableret evidens for.
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Forord v. Hans Fabricius
I artiklen ’At gribe til tvivl: En øvelse i at følge en filosofisk bevægelse’ fra
2014, undersøger Anna Cornelia Ploug noget helt grundlæggende for al
filosofi: Tvivl. Det er et fænomen der forårsager lige så mange problemer
som løsninger for vor tids epistemologi, men det er måske lidt for sjældent,
at der kigges nærmere på selve fænomenet tvivl –i stedet for hvad det
bevirker. Med udgangspunkt i henholdsvis Montaignes og Descartes’
tvivlsfigurer samt forståelser af tvivlens funktion, er det netop hvad Ploug
sætter sig for i denne artikel. Jeg har valgt denne artikel fordi Ploug på
interessant vis sammenligner de to franskmænds udgangspunkt for
anskuelsen af tvivlens rolle og betydning og tydeliggør deres forskellige
kontekster: groft sagt den historiske eller i hvert fald pragmatiske og den
’rent filosofiske’ eller videnskabelige. Deres fælles ståsted og mål med
tvivlen er jegets selverkendelse, men som artiklen så fremragende udlægger
det, vil tankerne hos den ene af de to filosoffer historisk set forårsage store
problemer for sådan et mål samt selve epistemologiens væsen.

Efterord v. Anna Cornelia Ploug
Når man tænker på, at det er over syv år siden, jeg skrev artiklen, er det, hvis
ikke foruroligende, så i hvert fald fascinerende, at jeg føler så stor nærhed
til den, når jeg nu skimmer den igen (mere end at skimme kan jeg ikke – det
er som at høre sin egen stemme på bånd). Med andre ord: jeg har ikke
grundlæggende forandret min forståelse, eller det vil sige, det er faktisk det
samme problem og den samme interesse, jeg har i dag. Det konstruktive ved
tvivl, det produktive ved en angivet mangel. Det, der til gengæld har ændret
sig, er, at jeg er ‘kommet længere’ i filosofihistorien. Jeg startede ved
Descartes, tog et skridt frem (Spinoza) og to tilbage (Plotin). Først efter
mange år kom jeg over Kant og prøvede endda at læse helt nye ting (teori).
Jeg tror, det er typisk for mange filosofistuderende – men det står i kontrast
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til folk, man møder fra litteratur og andre kulturteoretiske discipliner, der
begynder med Deleuze, Žižek, Latour, Butler und so weiter, og så med tiden
begynder at få på fornemmelsen at der er noget der ligger under dem...
Det var en succesoplevelse at få bragt en artikel i TIDskrift. Det føltes
berusende pludseligt at arbejde med en tekst med henblik på, at den skulle
kunne sige noget til andre - og at få en engageret redaktør som
fødselshjælper. Min redaktør dengang var Andreas Mebus, som i dag er min
kammerat og samarbejdspartner i redaktionen på et politisk webtidsskrift.
Man skal ikke undervurdere vigtigheden af at skrive for at tilegne sig stof:
For nylig stødte jeg på et rammende udsagn af den franske forfatter Pascal
Quignard, der lyder: “étudier, c’est lire en écrivant,” altså: at studere er at
læse idet man skriver. Også for mig var det formativt at skrive (andet end
opgaver), og arbejdet med artiklen betød, at jeg blev suget så meget ind i
Descartes’ tænkning, at jeg gav mig i kast med en oversættelse af hans forord
til ’Principia Philosophiae’ fra 1647. Oversættelse er også en effektiv måde
at studere på! Hermed en anbefaling.
I dag er jeg ph.d.-studerende i filosofi og jeg interesserer mig (stadig)
for spørgsmål der angår erkendelse og metode. Jeg arbejder på et projekt
om problemer og dialektisk tænkning. Det er nok i virkeligheden
overdetermineret, men det virker som om, der går en lige linje fra dén
artikel fra 2014 – der var baseret på en fri opgave fra mit bachelorstudie –
og dét, jeg orienterer mig efter i dag. Med andre ord skal man passe på, hvad
man kaster sig over, da det har det med bagefter at forfølge én. Hermed en
advarsel. Heldigvis kan man ikke styre, hvad man har trang til at undersøge.
Det er tilstrækkeligt at stille sig selv Marie Kondos spørgsmål: does it spark
joy?
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Abstract
Hvordan blev erkendelse til det problem vi kender i dag? Tvivl er et
fuldstændigt fundamentalt foretagende i filosofien: skepsis overfor
menneskets mulighed for at opnå viden har gennem historien taget mange
former og er blevet brugt i grundlæggende forskellige projekter. Men hvad
mener vi egentligt med ’at tvivle’? Hvordan motiveres tvivlen og hvornår
bidrager den til at stille spørgsmålet om erkendelsens mulighed? Jeg vil her
undersøge tvivlens figur og funktion hos Montaigne og Descartes (I), vise
hvordan disse leder til hhv. en livspraksis og et metodisk greb i søgen efter
sikkerhed (II), og endelig fremhæve elementer af den kartesiske tænknings
forhold til traditionen (III). En sådan tankebevægelse er central at gøre sig
for at kunne forstå den dominerende dyrkelse af fornuften der sidenhen har
udspillet sig.

Tekstbaggrund
I denne artikel vil jeg undersøge det filosofiske grundbegreb tvivl med
udgangspunkt i en sammenstilling af Montaignes position i Forsvar for
Raymond Sebond1 (1580) og Descartes’ projekt som det kommer til udtryk
i Filosofiens grundsætninger 2 Del I (1644) og Afhandling om metoden 3
(1637).
DEL I: To udgangspunkter for tvivl
For at en egentlig udfoldelse af spørgsmålet om hvad der ligger i
tvivlsbegrebet kan finde sted, er det nødvendigt at redegøre for de mere
isolerede dele af den respektive erkendelsesfilosofiske baggrund, hvad der
1

Eller bare ’apologien’, en kendt tekst i anden bog af Montaignes Essays
Ofte kaldet Principia efter den oprindelige latinske titel Principia Philosophiae I-II
3
Der henvises til originalteksten Discours de la méthode og i de tilfælde hvor der optræder
citater ligeledes til en dansk oversættelse
2
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imidlertid ikke er plads til her. I stedet vil jeg i det følgende fremhæve de
væsentligste punkter som er centrale forudsætninger for at forstå hhv.
Montaigne og Descartes’ tvivlsfigurer.
Montaignes retning mod det eneste der egentligt er at kende
1. Montaigne placerer sig i den pyrrhonæiske tradition
Man kan ifølge Sextus – og med Montaigne (Montaigne 1998:178;183) –
dele filosofferne op i tre typer: Dem der mener at have fundet sandheden –
dogmatikerne, dem der positivt fremfører umuligheden af at opnå viden –
kendt som de akademiske skeptikere, og endelig pyrrhonæikerne som
sætter en dyd i netop ikke at mene noget (Friis 1998:604).
Den pyrrhonæiske skepticisme bygger på begrebet om epoché forstået
som konsekvent afholden sig fra domsfældelse, samt følgefænomenet af
ikke at holde noget for sandt eller falsk: en tilstand af sjælefred (ataraxia).
For

så

vidt

Montaigne

viderefører

en

sådan

kobling

mellem

erkendelsesskepticisme og livsfilosofi, placerer han sig i de mest
antidogmatiske rækker der kan tænkes inden for skepticismen. Montaigne
roser pyrrhonæikernes indstilling, som aldrig tillader at dømme
endegyldigt, men gerne at argumentere snart for det ene, snart for det andet
for at insistere på tvivlen selv (Montaigne 1998:179), og han bruger selv
grundformen: ’hvorfor p snarere end q?’ bl.a. ift. Aristoteles’ naturlære
(Montaigne 1998:218f).
2. Sanserne er upålidelige, og fornuften udtryk for menneskets
gudsbespottende hovmod
Al viden stammer fra sanserne (Montaigne 1998:171), men idet vi dels ikke
kan vide om vores sanser er ufuldkomne, dels bliver påvirket af kroppens
tilstande, må vi erklære sanserne for upålidelige. Heller ikke fornuften bør
tillægges nogen autoritet: ”Den menneskelige fornuft bestiller ikke andet
end at fare vild overalt, og især når den kaster sig ud i guddommelige
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forhold”

(Montaigne

1998:197).

Foruden

at

opregne

de

utallige

mærkværdigheder, menneskene i den smidige fornufts4 navn har påberåbt
sig som sande, vender Montaigne gang på gang tilbage til et tema om
hvordan der er en modstrid forbundet med at ville begribe Gud ud fra den
endelige menneskelige erkendelses vilkår. Når man forsøger at forstå Gud
vha.

tænkningens

begreber

indkapsler

og

begrænser

man

det

guddommelige i sin egen, forgængelige og skabte væren: ”Vi vil gøre ham til
slave af tingene som de tager sig ud i vores forfængelige og svage forstand,
ham der har skabt både os og vores viden” (Montaigne 1998:201).
3. Usikkerheden får en etisk konsekvens
Da selverkendelsen er dét sted hvor subjekt og objekt smelter sammen, er
det den eneste mulige erkendelse mennesket kan opnå (Montaigne
1998:237;241), og dermed tegnes et positivt projekt i forlængelse af den
gamle aforisme Kend dig selv. Montaigne knytter således en klar etisk
forskrift til spørgsmålet om erkendelsens mulighed: Man bør studere sig
selv (Montaigne 1998:217), og på den måde finde sin egen, personlige
sandhed. En konsekvens af denne relativistiske opfattelse5 er naturligvis at
andres levevis anerkendes på lige fod, og netop dette skal imødegå de
stridigheder og krigshandlinger, som totalitarisme og folks tagen patent på
sandheden efter Montaignes mening er skyld i.
Descartes’ opridsning af fornuftens muligheder og enhver tvivls
motiv
Allerførste paragraf i Descartes’ naturfilosofiske hovedværk Principia
indstifter projektets drivkraft: ”Den, der søger efter sandheden, må én gang
i livet tvivle om så vidt muligt alting” (Descartes 2011:§1). Descartes vil ikke
4

fornuften er et redskab der kan bruges til at få hvad som helst til at fremstå plausibelt, jf.
Montaigne 1998:218;264
5
jf. det berømte citat: ”Vi er kristne på samme måde som vi er perigordinere eller tyskere”
(Montaigne 1998:118)
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være som skeptikerne der ” kun tvivler for at tvivle” men søger at ”forkaste
den gyngende grund og sandet for at finde klippegrunden eller leret »
(Descartes 2009:39/2000:61), dvs. finde et sikkert fundament for
videnskaben.
1. Et mål om sandhed som sikkerhed
Formålet med tvivlen er fra første færden sammenkædet med ambitionen
om at opnå sandhed der kan begrundes med en helt ny og krævende form
for sikkerhed, nemlig fornuftsmæssig nødvendighed. For at kunne opstille
en metode til at udføre denne bedrift, og altså adskille det ubetvivlelige fra
det usikre, må Descartes dels motivere og formulere en skeptisk udfordring,
dels overvinde den og i samme bevægelse anføre et kriterium der
korresponderer med hans sandhedsbegreb.
Det strenge begreb om sikkerhed – at en sætning er sikker såfremt
dens negation implicerer en selvmodsigelse – er hentet fra matematikken,
der som den eneste disciplin formår at give beviser, forstået som ”sikre og
indlysende grunde” (Descartes 2009:30/2000:51), og derfor fungerer som
idealvidenskab i opbygningen af et metafysisk grundlag (Koch 1999:95).
2. Sanseerfaringen som grund til at tvivle og
fornuftssandheders status
For overhovedet at kunne rejse en så stor opgave som der skal til for at den
ønskede grad af tvivlsimmune og sikre aksiomer kan fås som resultat, må
der gives positive grunde til at tvivle. Det oplagte og velkendte sted at starte
er sanseerfaringen, idet vi jævnligt oplever at blive ledt på vildspor af
sanserne (Descartes 2011:§4;2002:I), og netop er bevidst om deres
upålidelighed. Det er altså en art ’lokal’ tvivl som beror på uvisheden om
hvorvidt mit sanseindtryk i dette partikulære tilfælde repræsenterer den
ydre ting korrekt.
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At vi godt ved at solen i virkeligheden er kæmpestor, selvom den
tilsyneladende er lille (Descartes 2002:III.11), skyldes en korrektion – ikke
foretaget af sanserne men af rationel tænkning. En fornuftsandhed, dvs. en
ide det bogstaveligt talt er utænkeligt ikke skulle være tilfældet6, har objektiv
gyldighed uafhængigt af ydre omstændigheder (Diderichsen 2009:85):
”hvad enten vi er vågne eller sover, så bør vi altid kun lade os overbevise af
vores klare fornuft” (Descartes 2009:48/2000:75). Når Descartes alligevel
kan udvide tvivlsbetragtningen til at omfatte fornuftsandheder skyldes for
det første at folk af og til fejlagtigt tager en ide for selvindlysende og for det
andet, og vigtigst, at vi ikke ved om Gud ”har villet skabe os på en sådan
måde, at vi tager fejl hele tiden, selv hvad de ting angår, som forekommer
os allermest bekendt” (Descartes 2011:§5).
3. Tvivlen anspores principielt og ikke partikulært
I 1. meditation gennemføres en radikal udvidelse af tvivlens genstand ved
hypotesen om en Genius Malignus. Denne såkaldt hyperbolske tvivl skal
vise at vi godt kan tage fejl selv når vi indser en fornuftsandhed og slutter i
fuld overensstemmelse med den rationelle logik. Selv matematisk gyldige
beviser må kunne være falske – hvis Gud vil det (Descartes 2002:III). At
Gud kan ville at fornuftsandheder ikke gælder, og at han dermed er i stand
til at skabe selvmodsigelser, er et ikke ukontroversielt standpunkt i
traditionens

diskussion

omkring

interpretationen

af

almægtighed

(Diderichsen 2009:92). Descartes tilhører den såkaldte voluntaristiske fløj,
og dennes opfattelse af Gud som ’supralogisk’ betinger muligheden for en
så radikal skepsis.
Dette tredje trin i tvivlen er det mest truende da det ikke er afhængig
af partikulære positive grunde til mistro men baserer sig på en udpræget
usikkerhed. Tilsvarende må løsningen være af generel karakter, den må

6

dvs. som nødvendigvis har formal/aktuel realitet jf. skolastisk terminologi
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være den bedrageriske dæmons negation: den sanddru Gud. Men først skal
der overhovedet etableres et ubetvivleligt dogme der kan fungere som
aksiom for den videre erkendelse. Efter Cogito’et gives begrundelse for at
fornuftens modalkategorier faktisk kan bruges på den virkelige verden, på
trods af Guds almagt og takket være hans vilje.
4. Selvet udgør udgangspunktet for en deduktiv og metodisk
drevet erkendelse
Descartes vil gøre filosofien til videnskab, dvs. opdage de grundlæggende
metafysiske principper og føre bevis med karakter af matematisk sikkerhed.
Efter det eliminative element, den metodiske tvivl, præsenterer han den
’konstruktive’ del af metoden: retningslinier for erkendelsen.
At erkendelsen begynder som a selverkendelse ændrer naturligvis ikke
på at Gud er det ontologisk set mest nødvendige, og denne ændring fra det
traditionelle

holdepunkt

i

værensordenen

(ordo

essendi)

til

en

begrebslogisk erkendeorden (ordo cognoscendi) (Hass 2011:28; Copleston
1994:79) markerer videnskabens formål som det at beskrive hvordan den
fornuftsindrettede verden tager sig ud. Selvet eller fornuften er således ikke
mere metafysisk forankret end Gud, men fungerer som det primære i
overvindelsen af tvivlen, idet det er det eneste sted, det ontologiske og
epistemologiske, væren og tænkning, smelter sammen – alle andre steder
er forbindelsen kontingent.
Idealet om videnskabernes enhed og brugen af en deduktiv metode
betyder ikke, at Descartes helt afskærer sig fra erfaringens rolle og mener a
priori at kunne udlede naturlove af sine aksiomer. Det betyder nærmere, at
de metafysiske grundsætninger fungerer som en begrænsning af
erkendelsens rum til én form for virkelighed, nemlig den rationelle.
Matematikken tjener som det bedste tilgængelige eksempel på en eksakt
videnskab, men metafysikken bliver ikke som den i en ideal sfære.
Tværtimod får den i kraft af sine position som fysikkens rødder (jf.
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træanalogien7) konsekvenser for de øvrige, empiriske videnskaber, og hele
filosofiens nytte ligger i træets frugter, dvs. moralen, medicinen og
mekanikken.
A. Tvivlen fungerer som et teoretisk redskab på vejen mod

sandhed
Descartes opstiller en tvivl som er langt mere omfattende og udfordrende
end den hidtil kendte, der ofte drejede sig om specifikke problemstillinger.
Denne universelle tvivl behøver hverken positive eller sikre grunde at tvivle
med – at de kun er tilsyneladende er tilstrækkeligt (Diderichsen 2009:53).
Det radikale element afspejler den tilstræbte sikkerhed for begrundelser, og
ligesom motivationen er generel – sansningens struktur leder os på vildspor
– er metoden til sjælens orientering fælles for al videnskab.
Man kan spørge om en så omfattende tvivl overhovedet kan lade sig
gøre – er den ’ægte’? Betvivler Descartes virkelig at Gud ikke findes? Hvis
man forstår tvivl som en psykologisk tilstand er det klart at Descartes’
projekt synes uoverkommeligt, men den metodiske tvivl er snarere
filosofisk. Kravet om sikkerhed angår (kun) de begrundelser der gives for
sjælen, materien og den infinitte substans, og skal slet ikke overføres på
dagligdagen (eller de almene moralske regler), hvor man ofte er nødsaget til
at træffe hurtige beslutninger ud fra kun sandsynliggørende overvejelser
(Descartes 2011:§3).
Tvivlen er at betragte som provisorisk (Copleston 1994:85), nemlig
som et led hen imod opdagelsen af ubetvivlelige sandheder. I den forstand
er tvivlen altså et forsøg på at imødegå og overvinde den skeptiske
udfordring, og dermed bliver det skeptiske element hos Descartes en art
”apologi for fornuften” (Hass 2011:21) med det formål at stadfæste et
foundationalistisk system til begrundelse af viden. Tvivlen angår

7

i brev til Picot, jf. Hass 2011:20
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bevisførelse og er på sin vis uafhængig af om vi forstår dommen (Descartes
2011:§36). Blikket er således slet ikke rettet mod ’hvorvidt der nu også
findes en omverden’, men koncentrerer sig om en epistemisk kvalifikation
af ontologiske domme, og på den måde er tvivlen et brugbart redskab i
opstillingen og løsningen af erkendelsen som problem.
DEL II : Erkendelsesproblem eller livspraksis?
Descartes og Montaigne anerkender begge splittelsen mellem subjekt og
objekt og står derfor ved samme sikre begyndelsespunkt: jegets erkendelse
af sig selv. Mens jeget hos Descartes fungerer som aksiom til en
fremadskridende bekræftelse af grundprincipper der skal fundere
videnskaben, bliver Montaigne så at sige stående ved jeget, og mener ikke
at man bør endsige kan bevæge sig videre. De skeptiske elementer i deres
tænkning er grundlæggende forskellige fra hinanden, idet det for den ene
fungerer som en bydende ambition om at opnå absolut sandhed med
fornuften som drivende kraft, og for den anden udmunder i en individuel
søgen efter personlig sandhed i en foranderlig verden – det eneste der ikke
forandrer sig for Montaigne er hans forehavende. Denne modstilling er
interessant, da udformningen af den skeptiske udfordring bestemmer om
erkendelseslæren udfoldes som selvstændig disciplin eller i stedet fungerer
som led hen i mod en morallære.
Forkastelsen af autoriteterne i form af den etablerede tænkning,
skolastikken, findes både hånligt hos Montaigne (Montaigne 1998:218) og
efter længere tids lovprisning af skolerne

8

hos Descartes (Descartes

2000:40). Med dette følger ligeledes hos dem begge en art demokratisk
opfattelse af menneskene som havende lige adgang til erkendelse – hvorfor
en procedure for denne må være almen.

8

dvs. de skolastiske institutioner
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Descartes

anerkender

det

samme

strukturelle

problem

som

Montaigne når det kommer til at begrunde et kriterium for hvornår ens
indtryk korresponderer korrekt med den afbildede ting. Løsningen finder
han i det jeg, som identificerer subjekt med objekt: Ved at benytte Cogito’ets
egenskab af direkte anskuelighed som evidenskriterium, muliggøres en
fortsættelse af erkendelsen som transcenderer jeget.
Hvor Montaigne hæfter sig ved hvordan sanseerfaring påvirkes af
omstændighederne og derfor aldrig kan plædere objektivitet, samtidig med
at han som empirist ikke anerkender andre kilder til erkendelse (såsom
medfødte ideer) (Montaigne 1998:228), er Descartes’ kritik af sanserne
principiel. Til gengæld er mennesket ifølge Descartes udstyret med en
ovenud vidtrækkende fornuft, der i modsætning til dyrenes rent mekaniske
adfærd kan begribe Guds rationalitet. Omvendt slår Montaigne et slag for
dyrenes fornuft, og afviser hermed den traditionelle piedestalisering af
mennesket som væsensmæssigt hævet over dyrene. Ydermere undrer han
sig over hvorfor kun det som ikke udspringer af tilbøjelighed kaldes viden,
og underkender dermed den kvalitative forskel på erkendelse og naturlig,
instinktiv (determineret) adfærd som Descartes netop benytter sig af i sin
ontologiske dualisme. Hvis rationaliteten ikke længere kan markeres som
dét sted, hvor det menneskelige adskiller sig og løfter sig op over naturen,
har erkendelsen ringe kår.
Montaigne mener som følge heraf at mennesket har pustet sig
overdrevent op ved at skabe et billede af sig selv som særegent rationelt.
Egentligt udviser Descartes også en grad af den ydmyghed, Montaigne
efterlyser, når han mener at der sagtens kan gives for os fornuftstridige
forhold hvis blot Gud vil det, og følgelig at det vi forstår ikke er begrænsende
for hvad der kan være virkeligt. Descartes insisterer dog på at der gives
fornuftgrunde, og er så erkendelsesoptimistisk at han finder sig nødsaget til
at styre og dermed kvalificere fornuften ved at sætte regler for dens færden.
At fornuften her betragtes som ’et universelt instrument’ som allerede er
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ladet med medfødte ideer (dvs. ideer der behæfter sig til sjælen, og som
derfor bestemmer dens tænkning) og potentiale for erkendelse af
nødvendige sandheder angiver også Descartes’ ambition: At føre bevis for et
urokkeligt fundament for videnskaberne, så den skeptiske trussel en gang
for alle er slået ned. Motivet hos Montaigne synes anderledes historisk eller
pragmatisk betinget: da sandheden (måske nok findes men) ikke gives for
os, og dogmatik leder til vold og konflikt bør jagten opgives, hvilket er hvad
hans skepticisme skal vise.
Formålet med Descartes’ tvivl er derimod at afdække den
sandhedskonception som ligger til grund for opbygningen af et
sammenhængende system af sikker viden. Descartes stræber efter ’at
transcendere traditionen’, som Copleston udtrykker det (Copleston
1994:152), i den forstand at han ønsker at finde et objektivt og universelt
gyldigt grundlag, og gøre dette vha. fornuften alene og altså uden
traditionen. Montaigne finder sig ubønhørligt bundet til den tradition eller
kontekst han nu engang er en del af, og ønsker derfor ikke at skænke den
mere omtanke end simpel lydhørhed.
Af samme grund har han heller ikke noget system eller en universel
metode – hans påbud lyder på ren (jeg)beskrivelse, ligesom hans egen tekst
er et ’forsøg’ uden nogen bestemt dagsorden eller plan. Heraf følger ikke at
sandheden er relativ – antagelsen af en guddommelig sandhed er jo en
forudsætning for at kampen mod menneskets hovmod overhovedet skal
give mening. Der er derfor ikke tale om at mennesket sættes i centrum i
anden forstand end at det fordres at indse sit partikulære og begrænsede
udsyn. Ifølge Descartes kan man opnå erkendelse af absolutte sandheder (i
den grad disse sandheder lader sig tænke)9 når man filosoferer ordentligt,
dvs. følger hans systematiske metode – som ikke udelader noget (Descartes
2000:49).

9

jf. at Guds ’supralogiske’ almagt gør ham i stand til at skabe selvmodsigelser
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Denne ’metodeforskel’ afspejles også i teksternes form: Hvor Principia
er opbygget deduktivt og ud fra klare argumenter, benytter Montaigne sig
af en række billedfremkaldende empiriske eksempler. Tvivlen er hos
Descartes teoretisk – opstillet ved abstrakte tankeeksperimenter – og hos
Montaigne helt konkret og personlig. Montaigne kritiserer postulater om
endegyldige afgørelser, men udtaler sig også positivt om at have bevist noget
(Montaigne 1998:237).
I Montaignes verden er alting under stadig forandring, og han finder
det magtpåliggende at vi indser denne konstante bevægelse og dermed
umuligheden af at ville fastholde noget som identisk over tid – herunder
også én selv: ”Jeg bestiller ikke andet end at gå frem og tilbage, for min
dømmekraft bevæger sig ikke altid fremad, den flyder og driver om”
(Montaigne 1998:247). Vi skal anerkende denne bevægelse som det
egentlige, i stedet for at søge efter det permanente værende bag
virkelighedens skin. Hos Descartes derimod er hele bedriften at der
fastholdes en gyldig sandhed gennem den tidslige og nærmest lineære
proces som deduktionen foregår i.
Også mht. den ellers fælles begyndelse, jeget, er der stor forskel:
Descartes’ jeg er bestemt ud fra essensen tænkning, og antages at være
grundlaget (subjectum) for denne handling, hvorfor jeget alene forstås som
’bærer’ af bevidsthed. Jegets bevidsthed om sig selv er en indsigt i at der
foregår tænkning, og jeget bestemmes som det, den ’ting’ (res), der udøver
tænkningen. Hos Montaigne derimod er jegets etablering som set det eneste
sikre, og derfor også det eneste objekt for videre undersøgelse. Jeget
anskues her (som Les Essais er et eksempel på) som en individuel, konkret
forankret

person.

Forskellen

kan

måske

illustreres

ved

at

en

fornuftsforestillings sandhedsværdi hos Descartes som nævnt er uafhængig
af ydre omstændigheder ved det subjekt der ’har den’.
Cogito’et beror på det forhold, at vi ikke kan ”tvivle på, at vi eksisterer
alt imens vi tvivler” (Descartes 2011:§7) uden at få en selvmodsigelse.
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Montaigne ser netop dette sproglige kneb som pyrrhonæikernes udfordring:
de risikerer at blive misforstået da ’jeg tvivler’ som et positivt udsagn
gendriver sig selv, selvom de egentligt mener at ”denne sætning gør det af
med sig selv sammen med resten” (Montaigne 1998:205). Ligeledes synes
placeringen af ataraxia som det højeste gode at stride imod deres egen
grundholdning, men Montaigne forsvarer dem ved at kalde det ’en indre
tilskyndelse’ (Montaigne 1998:260), dvs. en naturlig tilbøjelighed og ikke en
egentlig domsfældelse. Ved at stille sig anderledes rent sprogligt kan denne
problematik samt det selvgendrivende element ved skepticismen imidlertid
undgås, og Montaigne eget projekt lader sig bedst indfange af et spørgsmål.
Det er derfor i betydningen ’jeg afstår (fra dom)’ at man skal forstå
Montaignes motto ’Hvad ved jeg?’ (Montaigne 1998:205). Denne
henholdsvise brug og undvigelse af sproget kan også ses som et udtryk for
om man grundlæggende mener at kunne begribe den guddommelige
sandhed med menneskets endelige tænkning.
Tvivlen og dens placering i de traditionelle kategorier
Hvor det skeptiske element hos begge optræder som en påvisning af et
strukturelt problem i perceptionen samt en kritik af fornuften som
erkendelseskilde, antager det forskellige former: Hos Descartes er tvivlen
rent teoretisk, et intellektuelt forehavende uden moralske konsekvenser.
Montaigne finder suspensionen af domme det mest tilstræbelsesværdige –
som han siger er det pyrrhonæikerne der vinder ”førsteprisen med hensyn
til tvivl” (Montaigne 1998:269). Så mens Descartes for en midlertidig
periode og på et højt abstrakt plan anser alt hidtil antaget som falsk,
fortsætter Montaigne med så vidt muligt at undlade at tage stilling, og i
stedet pleje studierne af sig selv.
Disse tvivlsfigurer er væsentligt forskellige: Descartes udfolder en
afsindigt radikal skepsis som hidrører vores mulighed for at forstå
virkeligheden overhovedet, og som har et definitivt konstruktivt sigte, mens
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Montaignes nærmest ikke engang går i gang – han vil ikke gå i gang, han
insisterer på retten til – imod dogmatikerne – at blive ved tvivlen
(Montaigne 1998:180), og mener at visse spørgsmål ikke engang skal
afprøves. Der er selvfølgelig forbehold til denne pointe, da Montaigne giver
en række positive grunde bl.a. til sansernes upålidelighed, hvilket fjerner
ham lidt fra den pyrrhonæiske indstilling.
For dem begge gælder at skepticismen er ’tæmmet’ eller brugt til et
bestemt formål – ingen af stederne kommer den overrumplende udefra.
Man kan sige at de tager to veje med det samme for øje: den absolut sande
erkendelse som målesten. Hvor Descartes lykkes i at tilfredsstille sine krav,
er projektet på forhånd dødsdømt – og betegnes som latterligt og
forfængeligt – hos Montaigne. Dette kunne for så vidt godt føre til at
Montaigne i stedet accepterer en lavere grad af sikkerhed (end Descartes’
logiske), og fx lader en hævdelses værd afgøre ud fra dens sandsynlighed
eller kohærens med et vedtaget system, men det er ikke tilfældet. Montaigne
retter sig aktivt mod det der faktisk er sikkert, jeget, og vender således ikke
idealet ryggen.
Descartes’ skepsis er ikke at forveksle med traditionen fra den antikke
akademiske: Mens denne er et forsøg på at neddrosle dogmatikkens
postulat om at have fundet sandhed og i stedet ty til den almindelige ’sunde
fornuft’, afviser Descartes, som Diderichsen viser (Diderichsen 2009:89),
netop hverdagserfaringens gyldighed, og søger en abstrakt matematisk og
begrebslig forståelse af verden.
B. Erkendelsen som problem fordrer en universel metode
Hos Descartes er der tale om en frugtbar, processuel tvivl, der fungerer som
katalysator for et konstruktivt og erkendelsesoptimistisk projekt.
Montaignes tvivl består mere i en konstatering af at man bør beskæftige sig
med noget andet. Desuden ønsker pyrrhonæikeren sig slet ikke det samme:
Han mener at sikkerhed er af det onde, og synes i stedet at vi skal anerkende
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vores mangelfulde væsen og de forskelligheder der er i verden. Vi skal ikke
hævde at kende en absolut sandhed og bør tråd hermed anerkende
relativisme som et vilkår for mennesket. Skepticismen får således udslag i
en – positiv – grund til at forlade bestræbelsen på erkendelse af den ydre,
objektive

verden,

til

fordel

for

selverkendelse

og

de

fredelige

omstændigheder der resulterer af at mennesker ved hvem de er og hvorfor
de er det.
Med afsæt i denne modstilling kan man se at Descartes med sin
formulering af tvivlen selv gøder til bålet for at få den skeptiske udfordring
til at være så uoverstigelig som mulig, for dermed tilsvarende at kunne opnå
et evidenskriterium der rummer det matematiske begreb om sikkerhed. I
den forstand kan man sige at Descartes egentligt slet ikke betvivler hverken
sig selv, Gud eller omverdenen, men søger at vise hvad der logisk set er
sårbart overfor tvivl for derved at lokalisere og etablere sit strenge
vidensideal.
DEL III: Nybrud og fortsættelse
På Descartes’ tid florerede to hovedstrømninger i vestlig tænkning:
Skolastikken, som traditionelt præsenteres som bestående af en kristen
fortolkning af aristotelisk lære, og renæssancenaturalismen, der ses som en
tilbagevenden til nyplatonismen. Jeg vil nu pege på enkelte afgørende
punkter hvor Descartes’ metode og naturfilosofi afviger fra eller fortsætter
denne tænkning, for at se om man gennem disse brydninger kan bestemme
hvilken motivation der ligger bag en stræben efter matematisk sikkerhed.
Et væsentligt og iøjnespringende punkt hvor Descartes adskiller sig er
ved hans opfattelse af videnskaberne som en enhed der fordrer en universel
metode10 . Ønsket om en mathesis universalis vidner om en opfattelse af

10

Metoden skal også efterleves ved de enkelte videnskabsgrene, da vores vilje til stadighed
kan løbe af med os (Descartes 2011:§42)
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verden som ét: Uden skelnen mellem under og over månen11 eller mellem
hvad der kan åbenbares og hvad der kan bevises rationelt. Her afviger han
drastisk

fra

den

enkeltvidenskaberne

aristoteliske

metodepluralisme,

kræver

egen

sin

hvor

fremgangsmåde.

hver
Ideen

af
om

enhedsvidenskab kræver at der gives ét sprog alt kan formuleres i, og når
Descartes viser hvordan man kan udtrykke geometriske sætninger
aritmetisk (i koordinatsystem) (Copleston 1994:70f), er det netop en
illustration af matematikkens paradigmatiske position i denne henseende.
Også syllogismelæren blev kritiseret – af flere – for at indeholde for
mange overflødige regler (Descartes 2000:49), kun at angå hypotetiske
forhold, samt for ikke at være andet end et formidlingsredskab til at
synliggøre hvad man allerede ved, og altså ikke en opdagelsesmetode
(Descartes 2000:48). Francis Bacon deler med sin eliminative induktivisme
det optimistiske syn på fornuften og ideen om at man må ’rense’ sindet for
fordomme og altså lede det frem mod opdagelsen af sandheder, en
opfattelse der forudsætter den tilgrundliggende betragtning at sjælen i sig
selv faktisk har stort potentiale for erkendelse.
Hos Descartes er erkendelse ikke et eksklusivt privilegium der tilfalder
udvalgte folk som i de esoteriske videnskaber, men en almen menneskelig
evne alle har adgang til (Descartes 2000:29). I stedet for at indlære sig
skolernes uprøvede dogmer, skal man selv ud og undersøge hvordan tingene
hænger sammen i ”le livre du monde” (Descartes 2000:40). Denne
antiautoritære opfattelse af fornuftens autonomi illustreres bl.a. når han
skriver på fransk og ikke latin, ”qui est celle [langue] de mes précepteurs”
(Descartes 2000:112).
Når man sådan fremhæver fornuften, dvs. den fællesmenneskelige
erkendekraft, flytter man samtidig autoriteten væk fra dens traditionelle
plads i de overleverede dogmer. Ved at forestille sig at fornuften – givet den
11

henviser til den aristoteliske astronomis opdeling af verden i en jordisk (sublunar) og
himmelsk (supralunar) sfære med tilhørende forskellige fysiske love
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følger den rette metode – kan opnå sandhed, modsætter man sig den
domænefordeling hvor åbenbaringens område tilfalder teologien alene,
samt ideen om at legitimering foregår ved overdragelse fra autoriteter for i
stedet at mene at gud og hvermand i princippet kan få indsigt i sandheden
og dermed danne et fundament alene vha. fornuften. Det er værd at
bemærke at de gamle dogmer ikke nødvendigvis forventes forkastet
(Descartes 2000:44) – fjenden er ikke skolastikken men skepticismen. Det
er i højere grad formen på end indholdet af videnskaben der ændres og som
er centralt som fornyelse.
Descartes’ vidensbegreb er snævert og udelader flere discipliner som
før var velansete såsom retorik (Diderichsen 2009:27), idet det ultimativt
kræver nødvendighed af sine domme – dog vil moralsk vished være
tilstrækkelig på nogle områder12. Descartes udskiller det sikre fra det blot
sandsynlige og søger i det hele taget præcision mht. sprogbrug. I
overensstemmelsen med princippet om at jo simplere jo sandere reduceres
de fire aristoteliske årsager til én, nemlig den bevirkende (causa efficiens),
og en kvantitativ bestemmelse af verden gøres mulig. Generelt kan denne
reduktion

af

det

pluralistiske

univers

til

én

sammenhæng

af

forklaringsmæssigt homogene mindre dele ses i forlængelse af bestræbelsen
på at overlade hele den materielle substans til en matematisk-mekanisk og
altså deterministisk bestemmelsesmodel.
Substansdualismens identifikation af materie med udstrækning sættes
i stedet for form-stof doktrinen med sine forskellige essenser, former og
enteleki, jf. ræsonnementet at siden matematikken har ubetvivleligt sikker
begrebsbrug, er det denne man bør applicere på naturen. Med denne
bestemmelse ophører den teleologiske ordning af verden, alle de
aristoteliske sjælevarianter på nær den fornuftige henvises til materien og

12

assurance morale (Descartes 2000:73;Hass 2011:28)
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alt i naturen kan nu beskrives ud fra mekaniske love (stød, træk, bevægelse
etc.).
En sådan materialistisk redegørelse bryder også definitivt med
renæssancenaturalismens opfattelse af naturen som besjælet. Eksempelvis
tilslutter Descartes sig den nye lægevidenskabs forklaring af kroppen som
’et urværk’ (Hass 2011:29) og altså uden nogen åndelige kræfter. På sin vis
etablerer Descartes med sin dualisme to konsekvente modpoler, og hver af
dem bryder i kraft af sin konsekvens med den skolastiske tankegang: Fx er
forstanden hos Descartes en evne der med egen kraft (nemlig vha. medfødte
ideer) kan udvikle erkendelse, hvilket står i kontrast til det thomistiske
princip ’intet er i forstanden som ikke tidligere har været i sanserne’ (Hass
2011:10).
Viden er ikke noget allerede givent vi blot skal organisere, bruge og
klassificere i forskellige systemer (som genus-species hierarkier), men en
opgave der skal udføres. Så mens selve det at vide noget er en passiv tilstand
hos Descartes (og før i højere grad var en praktisk kunnen og beherskelse,
en savoir-faire (Diderichsen 2009:26;34)), er vejen dertil en udfordrende
overvindelse af problemer, hvorfor den kræver en til lejligheden opstillet
anvisning.
Man kan spørge hvorvidt Descartes’ radikale tvivl ’lykkes’ ud fra dens
egne præmisser, og her er der blandt flere punkter blevet peget på at han i
Cogito’et for hurtigt og umotiveret slutter fra res til subjectum – dvs. at der
ikke er givet nogen grund til at indføre at det er et substantielt subjekt der
tænker, og der strengt taget ikke kan sluttes til andet end at der foregår
tænkning. At der må være et grundlag for tænkeaktiviteten er en klart
skolastisk præget opfattelse.
Selve den metodiske tvivl bærer desuden præg af forestillingen om at
kunne fundere filosofien på et ’absolut’ grundlag, en tankegang der også
viser sig ved at Descartes bibeholder den skolastiske substans-accidens
dikotomi. Selve ideen om begrundelse qua fundering i sikre dogmer bliver
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til et spørgsmål om muligheden for metafysikken som videnskab, som Hass
fremsætter det (Hass 2005:24).
Også ved et bærende element for fornuftsandhedernes garanti, nemlig
Gud, fortsætter Descartes i vid udstrækning ældre tankegang: Gud betragtes
som den stadige opretholder af verden (creatio continuam) – dvs. han
skabte den ikke en gang for alle men kan siges at skabe den konstant
(Descartes 2000:81). Strengt taget er der derfor snarere tale om enten tre
eller én substans, idet de to finitte er afhængige af den eneste fuldstændig
selvberoende, nemlig Gud.
C. Bruddet med skolastikken muliggør en sådan tvivl
Når Montaigne spørger hvordan man kan vide at det er menneskets
perspektiv og ikke slangens man bør anlægge når det drejer som om at
vurdere spyttets egenskaber – ”for det står ingen steder skrevet at tingenes
væsen bestemmes af mennesket alene” (Montaigne 1998:280) – rammer
han netop det sted, hvor Descartes bidrager med en ny adgang til
sandheden: Ved at beskrive naturfænomenerne kvantitativt og dermed
løsrive sig fra den skolastiske kvalitetsbestemmelse mener han at have
opdaget og udviklet et objektivt sprog, nemlig matematikkens.
Hermed drejer hans skepticisme sig også væk fra den traditionelle: Det
bliver ikke et spørgsmål om hvorvidt sneen nu også er kold, eller om mine
sanser bedrages – i stedet fraskrives den ide at sneen overhovedet i sig selv
kan besidde kvalitative egenskaber som ’varm’ og ’kold’. Hvor sneens
immanente ’form’ hos Aristoteles er den selv samme som den ”sneform” jeg
oplever, er der tale omvendt tale om repræsentation hos Descartes, hvorfor
der sættes en væsensforskellig distinktion mellem de mentale sanseindtryk
og den virkelige ting. Når der således er indstiftet et brud mellem verdens
ontologiske struktur (udstrakt materie i bevægelse) og den måde hvorpå den
fremtræder for os, stempler mennesket, som Diderichsen fremhæver
(Diderichsen 2009:20), sin egen verden som irrationel. Omvendt ’bliver’
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Montaigne ved menneskene, han søger ikke at række ud over hvad der er
givet for dem i sædvane og coutume i deres egen begrænsede verden.
Sammenhængen

mellem

de

subjektive,

konceptualistiske

nødvendigheder som fornuften finder og Guds faktiske, muligvis
selvmodsigende verden etableres af Guds godhed som garanti for
forbindelsen mellem de klare og tydelige ideer og disses reale eksistens.
Montaigne deler opfattelsen af denne dybe afgrund mellem fremtrædelse og
virkelighed, men fastholder at man ikke skal forsøge at krydse den: ”At tro
at der findes vished om noget er et sikkert vidnesbyrd om vanvid og den
allerstørste uvished” (Montaigne 1998:220).
Afslutning
Tvivlen spiller en konstruktiv rolle i Descartes’ projekt om at
videnskabeliggøre filosofien ved at kvalificere et tvivlsimmunt fundament,
og således ende med at eliminere sig selv. Det altomfattende ved den
metodiske tvivl afspejler et ligeså krævende sandhedsbegreb som tjener til
at stadfæste begrundelsen for de metafysiske grundprincipper.
Når Descartes’ begreb om tvivl sættes i kontrast til Montaignes
skepticisme i apologien, springer det i øjnene at de ud fra samme
begyndelsespunkt ender med vidt forskellige resultater: erkendelse bliver
hos Descartes til et teoretisk problem, der kan imødekommes med den rette
metode, mens Montaigne affejer hele bestræbelsen på viden og lader
erkendelsesspørgsmålet munde ud i en individualistisk morallære. Så mens
det partikulære menneskes sandhed er tilstrækkeligt hos Montaigne, kan
den fællesmenneskelige rationelle forståelse af verden hos Descartes først
med sikkerhed bidrage med viden når Gud og hans godmodighed er
etableret.
I kraft af bruddet med skolastikken adskilles subjektet fra verden, da
det altid opfatter objektet medieret gennem ideer og dermed er principielt
afskåret fra virkeligheden på nær i selverkendelsen. Descartes’ naturfilosofi
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afviser den dennesidige verden som kontingent og åbner dermed det rum
for tvivl der kræves for at kunne gennemføre en abstrakt eller
erfaringstranscendent, matematisk forståelse af verden.
Ved denne fornuftens emancipation fra teologien og traditionens
dogmer fralægges ikke samtidig ideen om en guddommelig sandhed. Der er
således ikke tale om en afmytologisering af sandhedsbegrebet, da den
objektive sandhed stadig er transcendent for mennesket, men nu blot har
fået en ny formidler i videnskaben.
Verden kommer efter tvivlen tilbage i sin vante form – blot
underbygget, dvs. opfattelsen af dens grundlæggende strukturer har
karakter af sikker viden, og ydermere er der fundet en fremgangsmåde til
benyttelse for videnskabens kumulative fremdrift. Det er dog, som
Diderichsen påpeger (Diderichsen 2009:257), ikke sådan at tvivlen
udelukkende bruges som middel til at rekonstruere den gamle
verdensopfattelse på et nu epistemisk urokkeligt grundlag, da der undervejs
som set er sket et afgørende brud mellem den subjektive opfattelse og
objektiv gyldighed.
Opfattet i sin filosofihistoriske kontekst markerer Descartes’
tvivlsbegreb og dettes funktion sig som udtryk for et grundlæggende nyt syn
på videnskabens autonomi. Det strenge vidensideal samt behovet for en
regelbunden ordning af erkendelsen vidner om en stærk optimisme på
fornuftens vegne, men også om en uudtalt forudsætning om at man bør
stræbe efter vished. Ved at opstille tvivlen sådan at den kun kan overvindes
af det logisk ubetvivlelige og selvevidente, har Descartes allerede – inden
han har defineret et evidenskriterium og fundet ud af hvordan man
’filosoferer ordentligt’ – påbegyndt sit projekt som en søgen efter sikker
erkendelse.
Bestræbelsen efter et urokkeligt metafysisk fundament gør alt andet
end subjektet selv objekt for erkendelse, og på den måde begrænser den
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rationelle tænkning hvad der kan gives som genstand for videnskaben.
Dermed etableres erkendelseskløften og det moderne erkendelsesproblem.
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Forord v. Anders Kampman
Det er så enormt svært at forstå Hegels tekster. Ordene er bekendte, men
pointerne virker ofte utilnærmelige. Netop derfor er det så utrolig
prisværdigt, når andre forsøger at gengive (dele af) Hegels filosofi. Med
denne artikel fra 2014, satte Søren Mau fingeren på et væsentligt
stridspunkt mellem Immanuel Kant og G.W.F. Hegel. Det angår intet
mindre end verdens tilsyneladende konfliktfyldte beskaffenhed. Ifølge Kant
skyldes dette kaos, at vores fornuft hele tiden krydser erkendelsens grænser
i forsøget på at give begrundelser for eksempelvis verdens (u)endelighed.
Følger man i stedet Hegel, er den faktisk god nok, når verden fremstår
konfliktfyldt, mens det er illusorisk at forestille sig, at fejlen udelukkende
skulle være indbygget i menneskets erkendelsesevne.
Jeg har valgt artiklen fordi Mau beskriver, hvordan Hegel tager sit
filosofiske udgangspunkt i accepten af de modsætninger, som Kant gerne
ville løse. Ved at følge Hegels tankegang bliver verden så meget større. Alt
det jeg til tider føler mig overbevist om, viser sig at (inde)bære sin egen
modsætning. Politiske tilhængere af AfD, Nye Borgerlige og Front National,
er ikke bare fremmedfjendske sure mænd, men ligeledes individer, der føler
sig overbevist om, at velfærd bedst realiseres ved at værne om det lokale
fællesskab. Mette Frederiksen er ikke blot en streng, enerådig strateg, men
samtidig også en uhyre engageret politiker, der drømmer om at virkeliggøre
socialdemokratiske velfærdsløsninger. Maus artikel handler selvfølgelig
ikke om disse specifikke modsætninger. Men den handler overordnet set
om, hvordan fornuften ifølge Hegel tillader splittelsen i væren selv. Maus
artikel er en fantastisk påmindelse om, at når man føler sig uomtvistelig
sikker i sin sag, så ser man typisk kun virkeligheden fra dens ene side, mens
det fejlslåede forsøg på at undgå modsætninger indikerer, at sandheden er
lige om hjørnet! Tak til Søren for det ambitiøse bidrag. På redaktionen
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elsker vi studerende, der lægger sig ud med filosofihistoriens kæmper, og
tør vælge side!

Efterord v. Søren Mau
Syv år er der gået, siden TIDskrift udgav min artikel om Kant og Hegel.
Artiklen er baseret på et bachelorprojekt, som jeg skrev for endnu længere
siden, i sommeren 2012, og som på mange måder har efterladt sig dybe spor
i den måde, jeg forsøger at forstå verden omkring mig på. Jeg brugte en stor
del af min tid som bachelorstuderende på at dykke ned i Hegels tænkning,
og artiklen var kulminationen på denne bestræbelse. Hvis jeg skulle skrive
artiklen i dag, er der flere ting jeg ville have gjort anderledes—blandt andet
ville jeg ikke prætentiøst have citeret på tysk i en engelsksproget artikel.
Men selve ideerne og argumenterne i artiklen føler jeg godt, at jeg stadig kan
stå inde for. Den måde at tænke på, som man bliver oplært i, når man læser
Hegel, har været definerende for mig lige siden. Det angår måske især
Hegels villighed til at lokalisere modsætninger i virkeligheden, frem for at
henføre dem til subjektet, som Kant gør. På samme tid må jeg også
indrømme, at jeg stadig ikke er helt sikker på, at jeg helt igennem forstår,
hvad det vil sige, at der er en splittelse i væren, en modsætning i
virkelighedens grundlæggende strukturer. Sådan havde jeg det også, da jeg
skrev artiklen; jeg var—og er—overbevist om, at det er sandt, men jeg er
aldrig helt sikker på, at jeg forstår hvad det betyder. Det blev lidt mere
håndgribeligt, da jeg begyndte at læse Marx, som jeg skrev speciale og
senere ph.d.-afhandling om. Uden Hegels dialektiske sans for splittelsen i
væren selv havde Marx ikke kunne identificere kapitalismens immanente
modsætninger, og hvis jeg ikke havde studeret Hegel, havde det været langt
sværere for mig at tilegne mig Marx’ kritiske teori, som jeg stadig forsker i.
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Abstract
In this article, I will examine the central aspects of Hegel's critique of the
Kantian antinomies of pure reason. The article proceeds in the following
manner: First, the antinomies will be presented as they appear in Kritik der
Reinen Vernunft – i.e, they will be situated in their proper context in the
Critique, and Kant's solution to the problems they posit will be shortly
examined. Hegel's critique of Kant will then be presented and systematised
as three decisive philosophical operations. I will try to show that Hegel
acknowledges the importance and truth of the antinomies, but that he
ultimately has to undermine the very core of transcendental philosophy in
order to arrive at the true meaning of the antinomies. In the course of this
enquiry into the antinomies, some of the fundamental differences between
Kant's transcendental philosophy and Hegel's speculative-dialectical
philosophy will be exposed.

Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer
Erkenntnisvermögen: daß sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht
abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst
aufgegeben, die sie aber nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles
Vermögen der menschlichen Vernunft. (KrV: AVII)1

These are the very first words of the first edition of Kritik der reinen
Vernunft. The fact that this is how Kant chose to introduce the first critique,
testifies to the importance that he gave to the transcendental dialectic, in
which he investigates reason’s attempt to attain knowledge about God,
freedom and the immortality of the soul. In a way this is where Kant's
philosophy has to stand its test, insofar as the explicit aim of the Critique is
to determine the limits and source of reason, or, put differently: ”Wie ist
Metaphysik als Wissenschaft möglich?” (KrV: B22).
1

See the bibliography for the abbrevations used in references to Kant and Hegel
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That Kant's contemporaries and successors agreed with him in
regarding the transcendental dialectic as a pivotal part of his philosophy is
evident from the first page of the preface to the first edition of Hegel's
Wissenschaft der Logik, where Hegel writes about ”[d]ie völlige
Umänderung,

welche

die

philosophische

Denkweise

seit

etwa

fünfundzwanzig Jahren unter uns erlitten, der höhere Standpunkt, den das
Selbstbewußtsein des Geistes in dieser Zeitperiode über sich erreicht hat”
(WLI: 13). This was written in 1812, so the approximately 25 years that
Hegel mentions corresponds to the publication of the second edition of
Kritik der reinen Vernunft in 1787. Immediately after this passage, Hegel
mentions how questions in disciplines such as rational psychology, natural
theology and cosmology, that beforehand was regarded as urgent matters,
now seemingly has lost its importance and urgency – this is, of course, a
reference to Kant's critique of precisely these disciplines.
In what follows I will try to elucidate Hegel's critique of one of the
transcendental ideas, namely the cosmological ideas as they appear in the
antinomies of pure reason. My aim in doing this is two-fold: First, I will try
to systematise the remarks about the antinomies found in different places
in the works of Hegel by categorising them into three decisive philosophical
operations. Second, my aim is to show how the question of the antinomies
reveals something fundamental about the difference between Kant's
transcendental idealism and Hegel's speculative-dialectical philosophy –
i.e., what happened in the passage from Kant to Hegel becomes clearer when
viewed through the lens of the antinomies. In the course of this enquiry I
hope that it will become clear that the problem of the antinomies concerns
the very core of Kant's as well as Hegel's respective philosophies, rather than
it being some particular and peripheral philosophical problem. For Hegel,
the antinomies represent a fundamentally unresolved problem in Kant's
philosophy – and in order to extract the truth of the antinomies, Hegel
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ultimately has to undermine the foundation of transcendental idealism as
such. From Hegel's point of view, Kant stumbled upon an important
ontological insight when he gave voice to the antinomies of pure reason, but
unfortunately he was not able to accommodate this insight into his
philosophy – instead, Kant reduced the antinomies to an expression of a
kind of epistemological confusion. Insisting on the ontological significance
of the antinomies, Hegel in some sense remained more faithful to Kant's
discovery than Kant himself did.
”DAS MERKWÜRDIGSTE PHÄNOMEN” - KANT
The antinomies of pure reason is the dialectical illusions that reason gets
itself into when it tries to reach the unconditioned via the following
hypothetical syllogism: ”Wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die
ganze Reihe aller Bedingungen desselben gegeben; nun sind uns
Gegenstände der Sinne als bedingt gegeben, folglich etc.” (KrV:
A497/B525). The antinomies are cosmological, which means that they
concern the ”Weltganzen”, or, as Kant puts it, ”die absolute Totalität in der
Synthesis der Erscheinungen” (KrV: A408/B434). What happens in the
cosmological syllogism is, in other words, that reason tries to expand its
cognition (Erkenntnis) beyond the limits of possible experience in its
attempt to reach the unconditioned, starting from the conditioned in the
field of experience (P: 118f). Reason does this by way of what Kant calls a
regressive synthesis (KrV: A409/B436) – i.e., by continually asking for the
condition of the conditioned in experience, until it has reached the
unconditioned itself. The synthesis is regressive, and not progressive,
because only knowledge of the causes, and not of the consequences, are
sufficient to know a phenomenon (KrV: A411/B438). Since reason has ideas,
and not concepts, it has to make use of the concepts of the understanding –
and since there are only four of these concepts that are able to constitute a
regressive synthesis, there are only four antinomies. Kant is not quite clear
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with regards to which concepts are operative in the first and second
antinomies (see also Kreimendahl 1998: 421f), but it seems to be concepts
within the class of quantity and quality (KrV: A411ff/B438ff). As to the third
and fourth antinomies, the relevant concepts are causality and necessity
(KrV: A414f/B441f).
Kant's solution
Immediately following the presentation of the antinomies, Kant develops a
long and complex solution to the problems. In what follows, I will only
present the two most important distinctions that enable Kant to solve the
problem of the antinomies. As we will later see, Hegel dismisses Kant's
entire solution by undermining the central doctrines of transcendental
idealism in general – therefore, the important thing here is to make it clear
how Kant's solution relies on the general doctrines of transcendental
idealism (which, according to Kant himself, are (1) the doctrine of the
ideality of space and time, and (2) the distinction between phenomenon and
the thing in itself (KrV: A490f/B518f)).
The first of the two elements of Kant's solution is an analysis of the
cosmological syllogism: this syllogism, which, as Kant remarks, seems so
natural, is in fact a fallacy, because it conflates the phenomenal and the
noumenal realm (KrV: A497/B525). The first premise (”Wenn das Bedingte
gegeben ist, so ist auch die ganze Reihe aller Bedingungen desselben
gegeben”) is an analytic proposition, and as such it is true. The problem is
that the proposition is only true for the thing in itself – when dealing with
phenomena, the case is different: due to the fact that phenomena only exist
as an empirical synthesis, all the conditions are not necessarily given with
the conditioned (KrV: A498f/B526f). Phenomena are only real as
synthesized, and the existence of a condition of a phenomenon is therefore
dependent upon it being actually experienced in an empirical synthesis.
This first premise is therefore not true for the world in an empirical sense.

63

Søren Mau

The second premise in the syllogism (“nun sind uns Gegenstände der Sinne
als bedingt gegeben“), however, concerns the world precisely in this
(empirical) sense (and as such, it is also true). The cosmological syllogism
of reason is consequently false, because it conflates the world in a
phenomenal and a noumenal sense (KrV: A499/B527). This important
insight into this „dialectical deception“ does not, however, solve the conflict
entirely; it only undermines the basis of the arguments for the theses and
antitheses, but these still stand as mere postulates (KrV: A501/B529).
The second element in Kant's solution is a distinction between what he
calls dialectical and analytical opposition. An opposition is dialectical
when it does not exhaust the possible claims (i.e., if there is a third option),
or if both claims can be true or false at the same time. An opposition is
analytical if one of two opposing claims must necessarily be true (KrV:
A503ff/B531ff). Kant's point, then, is that all the oppositions of the
antinomies are dialectical.
The opposition in the mathematical antinomies are dialectical, in so
far as ”world” is taken in a phenomenal sense – because the conditions for
every conditioned are only given in the regressive synthesis, the world as
such (as a whole) is not given. The world as such is therefore indeterminate,
because the sequence of conditions depends on a cognising subject (see also
Watkins 1998: 460) – the solution to this seemingly ontological problem is
therefore epistemological. Both claims in the mathematical antinomies are
consequently false.
The opposition in the dynamical antinomies are dialectical, because
both claims can be true at the same time. Kant's argument for this is that
the contradiction is resolved if one understands the thesis in a noumenal
sense and the antithesis in a phenomenal sense (KrV: A530f/B558f). It is
consequently possible, that both can be true – and with this established, the
contradictions in the dynamical antinomies are likewise dissolved.
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Kant's conclusion to the problem of the antinomies can thus be said to be
this: Reason necessarily and naturally entangles itself in conflict with itself,
but in reality there is no conflict (”in reality” is here to be understood both
in the sense that there are no contradictions in ”objective reality” and that
the conflict only appears to be a conflict). Reason’s conflict with itself is only
a ”dialectical deception”, an illusion: ”Auf solche Weise gibt es eigentlich gar
keine Antithetik der reinen Vernunft” (KrV: A744/B772). Necessarily,
naturally as well as inevitably, reason was forced into positing several
mutually excluding ontological claims; nevertheless, it turned out that the
contradiction and failure was to be located in reason itself, and not in the
world – and that the contradiction dissolved with the application of a
thorough transcendental reflection. The impasse was resolved by
transposing the seemingly ontological problem to the epistemological field
– this is what Hegel, as we will see in what follows, mockingly called Kant's
”Zärtlichkeit für die Welt” (WLI: 276, E: §48A).
_________________________________
As it will appear in the following, Hegel found Kant's ”solution” of the
antinomies to be unsatisfactory and wrong – Kant's mistake was in a way
that he perceived the antinomies as something that has to be ”resolved”.
Kant was in Hegel's perspective very close to the insight into the ontological
incompleteness of the world, to the lack of ontological harmony. However,
Kant was not able to manage this within the frame of his transcendental
philosophy, which is why he, by confessing ”the absolute dualism of this
philosophy” (GW: 320), reconciled the oppositions, thereby betraying the
truth he discovered. Instead of taking ”the labour of the Concept” (PhG: 43)
upon himself and ”tarrying with the negative” (PhG: 26), Kant fled back into
the sensible world of Erscheinung, where he thought himself to be on safe
grounds (WLI: 39). In what follows, I will try to elaborate these – at this
point somewhat vague – formulations.
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”EINEN DER WICHTIGSTEN UND TIEFSTEN FORTSCHRITTE
DER PHILOSOPHIE NEUERE ZEIT” - HEGEL
Hegel's critique can be conceived as three decisive philosophical operations:
(I) a radical reduction of Kant's exposition of the antinomies in order to
extract the core of the problem, (II) a speculative transposing of the
antinomical conflict from the epistemological to the ontological realm, and
(III) an insistence on maintaining the contradiction, instead of, like Kant
had done, resolving and nullifying it. Hegel expresses the need for the
removal of the superficial elements in the following way:
In beider Rücksicht verdienen diese Antinomien eine genauere Kritik, die
sowohl ihren Standpunkt und Methode näher beleuchten, als auch den
Hauptpunkt, worauf es ankommt, von der unnützen Form, in die er
hineingeschwängt ist, befreien. (WLI: 216f)

The antinomies deserves a more adequate treatment than the one Kant gave
them, and therefore they must be freed from the form that they were forced
into. In other words, the antinomies indicate the point where Kant
discovered something true and important that could not be integrated into
his transcendental philosophy.
In the following I will focus on the general insights that Hegel extracts
from the antinomies, which means that I will not go into a discussion of
Hegel's comments as regards the four specific antinomies. This could at first
sight seem as a flaw in the presentation; however, there is a philosophical
point to this. As we shall see, Hegel rejects Kant's claim that the antinomical
structure is limited to his four cosmological examples – to Hegel, these are
only exemplary of a more universal ontological structure. To go into a
thorough discussion of these four antinomies could therefore be said to
imply an implicit acceptance of the special status that Kant ascribes to the
four cosmological conflicts.
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I. Hegel's reduction
In order to get at the true core of the antinomies, Hegel had to remove every
superfluous element of Kant's presentation of the antinomies themselves.
By doing so, Hegel arrives at what he calls one of the most important and
deepest advances in modern philosophy: ”daß der Widerspruch, der
Vernünftigen durch die Verstandesbestimmungen gesetzt wird, wesentlich
und notwendig ist”(E: §48A).
One of the most striking aspects of Hegel's treatment of the antinomies
is the almost total absence of comments on Kant's detailed solution to the
problems. Where Hegel does mention Kant's way of dealing with the
antinomies, it is almost always with the same comment: ”Die Auflösung ist,
daß der Widerspruch nicht in den Gegenstand an und für sich fällt, sondern
allein der erkennenden Vernunft zukommt” (E: §48. See also GW: 320f, GP:
358, WLI: 217f, 227, 275f, WLII: 442). Rather than seeing this as a flaw on
Hegel's part, it should be seen as a precise characterisation that cuts to the
bone of Kant's conception of the antinomies; as we saw earlier, Kant's
solution does indeed consist in showing, via subtle transcendentalphilosophical distinctions, that the contradiction belongs on the side of
reason, rather than being ontological.
Hegel's rejection of Kant's solution is based on a more general critique
of the fundamental doctrines of transcendental idealism. To perform a
thorough elaboration of this is not possible within the limits of this article.
Nevertheless, the following simple critique of the distinction between the
thing in itself and phenomena can be pointed to as exemplary for Hegel's
dialectical strategy towards transcendental idealism:
Das Ding-an-sich [...] drückt den Gegenstand aus, insofern von allem, was es
für Bewußtsein ist [...] abstrahiert wird. Es ist leicht zu sehen, was übrigbleibt
– das völlige abstraktum, das ganz Leere, bestimmt nur noch als Jenseits; [...]
Ebenso einfach aber ist die Reflexion, daß dies caput mortuum selbst nur das
Produkt des Denkens ist, eben des zur reinen Abstraktion fortgegangenen
Denkens [...] – Man muß sich hiernach nur wundern, so oft wiederholt gelesen
zu haben, man wisse nicht, was das Ding-an-sich sei; und es ist nichts leichter,
als dies zu wissen. (E: §44A)

67

Søren Mau

All that this simple and effective critique does, is to point to the fact that the
radical indeterminacy of the thing in itself precisely is a determation, and
as such posited by thinking. This ”spectral thing in itself” (WLI: 41) is just
determined as indetermined. The radical externality that Kant aims at with
his concept of the thing in itself is not possible to express due to the fact that
posited as an ”outside”, it is already (negatively) related to an ”inside”,
which is why it does not escape the parametres of thinking, but remains
within the reach of rationality. As mentioned earlier, the solution to the
antinomies that Kant offers bases itself on this crucial difference between
the thing in itself and the phenomena. This means that the undermining of
this difference, at least in its absolute form, is enough to reject Kant's
solution in its entirety.
Kant repeatedly emphasises that there are only four antinomies – the
argument is that only four of the categories of the understanding are able to
constitute a regressive synthesis. According to Hegel, this only constitutes
”einen Schein von Vollständigkeit” (WLI: 217) – he maintains that there is
an antinomy to be found ”in allen Gegenstände aller Gattungen, in allen
Vorstellungen, Begriffen und Ideen” (E: §48A). In his lectures on the history
of philosophy, he writes the following:
Kant zeigt vier Widersprüche auf; das ist wenig, allenthalben sind
Antinomien. In jedem Begriffe ist es leicht, einen Widerspruch aufzuzeigen;
denn der Begriff ist konkret, so nicht einfache Bestimmung. So enthält er
unterschiedene Bestimmungen, diese sind sogleich Entgegengesetzte. (GP:
356)

The concreteness of concepts entails, in other words, that it is possible to
develop an antinomy for any given concept. One could even say that the
whole of Hegel's Logic consists in this operation: to develop concepts
immanently, so that their inherent antinomies appear. (Hegel mentions
Dasein and Werden as examples of concepts that contains an antinomy –
two concepts that are subjected to dialectical analysis in the Logic (WLI:
217)) In this sense, the Logic is a de facto refutation of Kant's claim that only
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four antinomies are possible. Kant's mistake is that he regards the different
moments of a concept as absolutely separated, and thereby fails to see how
they are different moments of a concrete unity. An example of this is the
second antinomy; according to Hegel, this antinomy arises because the two
moments continuity and discretion, which are both contained in the
concept quantity, must be asserted with equal weight. A one-sided focus on
one of these moments results in antinomies a lá Kant (WLI: 218).
Hegel also rejects Kant's proofs of the four antinomies' respective
theses and antitheses – they are only ”Bloße Scheinbeweise”. Hegel
undertakes a relatively thorough review of the proof of the first three
antinomies in the Logic, where he shows that they presuppose what is to be
proven (see WLI: 218ff, 272ff, WLII: 440ff, NH: 184ff). I will not go through
Hegel's line of reasoning here – the focus is on the general insight of the
antinomies, not the four specific ones. As a matter of fact, I do not think that
Hegel's critique of Kant's proofs of the antithetical nature of the antinomies
is a part of the justification of the validity of Hegel's main points. In
opposition to Kant, Hegel does not want to show that there are really no
conflict in the antinomies; his aim is not to show that the claims of the theses
and antitheses are false. On the contrary, Hegel insists on this conflict and
contradiction as well as the truth of the antinomies. The point of his critique
is, in other words, that Kant's proofs were inadequate, but that a more
adequate line of reasoning could be given.
Having ”freed” the antinomies from the form that Kant had ”forced” them
into, we are now left with the essential core of the antinomies: that the
concepts of the understanding in and of themselves necessarily develop into
an immanent strife with themselves.
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II. ”Zärtlichkeit für die Welt”
Kant located the source of the antinomies in the nature of reason itself, i.e.
the way in which reason thinks. The contradictions are not in the world, but
in the thinking subject. The perhaps most important part of Hegel's critique
concerns exactly this point; according to Hegel, by discovering the
antinomies Kant discovered an ontological structure – but unfortunately,
he withdrew from this insight in order to save the ontological completeness
of the world: ”Das ist zuviel Zärtlichkeit für die Dinge; es wäre schade, wenn
sie sich widersprächen” (GP: 359). Kant was able to refer this contradiction
to the subject, because he maintained ”the absolute dualism” of
transcendental philosophy, i.e the distinction between noumena and
phenomena. When this distinction is undermined, the grounds for making
the conflict merely subjective also disappears.
Here it is useful to take a closer look at Kant's so-called ”Copernican
revolution”; Kant introduced this as a working hypothesis, that allows us to
leave ”the battlefield of metaphysics” behind: ”Man versuche es daher
einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser
fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach
unserem Erkenntnis richten” (KrV: BXVI). The important point here is, that
in his reading of this ”battlefield”, Kant tacitly assumes that the mistake lies
in our cognition, rather than in the world itself. What Slavoj Žižek has called
”the crucial Hegelian gesture” (Žižek 2008: 63) consists in precisely the
opposite: rather than moving from the object to its subjective conditions of
possibility, Hegel fashions a mode of thought that allows thinking to move
from the subjective errors to ontological incompleteness (Žižek 2012: 536f).
The inability to reach final conclusions in metaphysics is not (only) an
expression of a deficient thinking, but is also a sign of a more fundamental
ontological failure: ”Wenn nun dies Negative zunächst als Ungleichheit des
Ichs zum Gegenstande erscheint, so ist es ebensosehr die Ungleichheit der
Substanz zu sich selbst” (PhG: 28). This is where the crucial break of Hegel's
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philosophy within the history of philosophy is to be situated: he gives up the
presumption that the world cannot be in conflict with itself – a presumption
that Kant held to be true, and what ultimately kept him from doing away
with the pre-critical, dogmatic ”Verstandsmetaphysik”. With Hegel we
might paraphrase Kant's above mentioned dictum in the following way: ”We
must therefore make trial whether we may not have more success in the
tasks of metaphysics, if we give up the assumption that the world cannot be
in conflict with itself”.
As Hegel remarks, with Kant the objective remains within ”the circle
of the subject” (GP: 350f) – the objective only designates the subjective in
so far as it is universal and necessary (E: §41). With Kant, the
subjective/objective couple is subsumed under the category of the
subjective itself; with Hegel the situation is reversed – the distinction
between the subjective and the objective falls within objectivity itself.
Thinking and cognition is in other words not conducted from an external
perspective, but is a part of the objective reality itself. Conceptual thinking,
therefore, does not only express what an object is for us, but also what this
object is in itself: ”die wahre Objektivität des Denkens [ist] diese, daß die
Gedanken nicht bloß unsere Gedanken, sondern zugleich das Ansich der
Dinge und des Gegenständlichen überhaupt sind.” (E: §41Z2)
When Kant ascribed a merely subjective character to the antinomical
conflicts, he therefore only expressed his acceptance of the assumption of
the impossibility of ontological conflicts. Hegel's radical reversal of the
philosophical significance of the antinomies has been described by Slavoj
Žižek as ”the fundamental insight of Hegel” in his recent book on Hegel,
Less than Nothing, in the following way:
the most elementary figure of dialectical reversal resides in transposing an
epistemological obstacle into the thing itself, as its ontological failure (what
appears to us as our inability to know the thing indicates a crack in the thing
itself, so that our very failure to reach the full truth is the indicator of truth).
(Žižek 2012: 17)
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III. ”Das wahrhafte Auflösung”
So far, two pivotal elements of the true core of the antinomies have been
established: the conflict that they express, is necessary and essential, and,
furthermore, it is ontological. But what, then, is Hegel's solution to the
antinomical conflicts? In a way, one could say that Hegel turns the very
problem into the solution, or, more precisely: with the transposing of the
antinomical structure from the epistemological to the ontological realm, the
subjective mistake disappears, and we are left with a knowledge of an
objective structure instead of a merely subjective one. With Kant, the
antinomies are taken to be essentially untrue because, as it were, they are
an erroneous representation of the objective reality – reason's conception of
the world does not correspond with the world itself, there is a discrepancy
between the subject and the world. Hegel locates this discrepancy in the
world itself – it is not the subject that has a problem with the world, but
rather the world that has a problem with itself. As such, the antinomies
constitute a true cognition of the world, and there is therefore no longer a
problem that needs to be solved.
This interpretation might not be in accordance with the standard,
”text-book” reading of Hegel: is he not precisely the philosopher that insists
on the ”sublation” and ”synthesis” of oppositions in an all-encompassing
Whole? Is dialectics not a method designed to reconciliate oppositions in a
harmonious totality? In several places Hegel writes that the true solution
(”das warhafte Auflösung”) to the antinomies is to see how the contradictory
determinations constitute a concrete unity. The following passage from the
Encyclopedia is exemplary:
Die wahre und positive Bedeutung der Antinomien besteht nun überhaupt
darin, daß alles Wirkliche entgegengesetzte Bestimmungen in sich enthält und
daß somit das Erkennen und näher das Begreifen eines Gegenstandes eben
nur soviel heißt, sich dessen als einer konkreten Einheit entgegengesetzter
Bestimmungen bewußt zu werden. (E: §48Z)
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The central questions are thus: If two contradictory determinations are
sublated in their true, concrete unity, is the contradiction and split thereby
”resolved” or ”nullified”, and, if so, to what extent does this establish a state
of harmony?
First of all, it is worth noticing that Hegel does not write that the
concrete unity is a unity where there is no longer any oppositions – the
concrete unity is a unity with oppositions in it, that is, a contradictory, split,
ruptured unity. ”To become conscious” of the true meaning of the
antinomies is to see the very split in the unity they constitute. This
corresponds precisely to the passage from the understanding to reason
proper. At the level of the understanding, the world appears with fixed
determinations; everything is just what it is – the principle of the
understanding is identity (E: §80). The thinking of the understanding is
abstract (it sees things isolated from their relations) and one-sided (Ibid.).
The understanding holds on to ”das abstrakte Etweder-Oder” (E: §80Z) –
with regards to the antinomies, this means that it holds on to either the
thesis or the antithesis; the consideration of the one excludes the other, and
understanding is not able to rise above this view. In opposition to the
understanding, the thinking of reason is concrete, which means that it sees
things in their determinate and determining relations to other things (E:
§82) – this is why it is able to recognise the immanent contradiction in the
determinations of understanding, which understanding is not able to see
itself. One could say that reason posits a concrete ”Sowohl-Als” in
opposition to the ”Entweder-Oder” of understanding – reason is able to
consider both thesis and antithesis as a concrete unity of oppositions.
Whereas identity is the principle of understanding, this is not the case with
reason; reason is able to recognise the non-identical character of the
concrete unity – the unity is somehow split, a unity with a “minimal
difference” with regards to itself.
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This consideration of the difference between understanding and
reason allows us to understand what Hegel means when he says that the
oppositions in the antinomies are sublated in their concrete unity. The two
primary meanings of sublation (Aufhebung) are, according to Hegel,
negation and preservation (Aufbewahren) (PhG: 80, WLI: 113f). That
which, in the passage from understanding to reason, is negated, is the form,
i.e. the abstract isolation of the determinations that understanding
performs. That which is preserved is the content, i.e. the very
determinations themselves. When Hegel writes that ”Etwas ist nur insofern
aufgehoben, als es in die Einheit mit seinem Entgegengesetzten getreten ist”
(WLI: 114) it means that, in their sublation, the antinomies are posited
precisely as oppositions. The true consideration of the antinomies is,
therefore, not to try to nullify, annul or cancel out the oppositions – that
would be the attitude of understanding –, but to insist on the ontological
split that they display. At this point, we can return to Hegel's comment about
how the antinomies has to be ”freed” from the useless form Kant had
”forced” them into; in the passage from Kant to Hegel, the antinomies
undergo a sublation, in which their abstract form (i.e. either thesis or
antithesis), is negated, while their true content (i.e. the ontological split) is
preserved.
So, to return to the ”text-book” reading of Hegel: Yes, Hegel sublates
the antinomies in their concrete unity – but this unity is not a harmonious
totality where every opposition is dissolved, but, on the contrary, a unity
with an inherent split; a unity which at the same time as two of its moments
has a positive thesis, and the negation of that very same thesis.
We can now add the last and pivotal element of Hegel's treatment of the
antinomies: Besides the facts that (1) the conflict is essential and necessary,
and that (2) it is ontological, it is also (3) an opposition or contradiction that
is to be dissolved, but is precisely to be maintained and insisted upon as the
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immanent split in the concrete concept. Kant's mistake concerns the second
and third point – he saw the antinomies as merely epistemological, and tried
to dissolve the oppositions as such.
CONCLUSION
To recapitulate: Kant stumbled upon the following truth in the antinomies;
The determinations of understanding must necessarily get into conflicts
with themselves. Kant made the mistake of trying to make these conflicts
subjective, and thus to resolve them. The truth of the antinomies are that
they express an ontological conflict, and that they do not constitute
problems that need to be resolved. To get to this insight we had to make the
passage from Kant's transcendental idealism to the speculative-dialectical
philosophy of Hegel.
At this point we can see what is wrong with the often told story of Hegel
as a näive, pre-critical metaphysician, that has not understood the fact that
such metaphysics had been made impossible by the critical philosophy.
Hegel fully recognises the radical break that Kant's philosophy constituted,
and that it is impossible and undesirable to return to a pre-critical
metaphysics: ”In der tat aber ist durch Kant und Jacobi die ganze Weise der
vormaligen Metaphysik und damit ihrer Methode über den Haufen
geworfen worden” (WLII: 539). The problem with Kant is not that he went
too far in his destruction of the dogmatic metaphysics of the past, but, on
the contrary, that he did not go far enough, that he held fast to the idea of a
noumenal world, free of contradictions. Even though Kant unmistakably
represents a crucial moment in the destruction of what Hegel calls
”Verstandsmetaphysik”, he nevertheless remained within the borders of the
Verstandsmetaphysik with his ”absolute dualism” between phenomena and
noumena; that Kant could not get his head around the thought that the
world is in a fundamental conflict with itself, reveals the continuity of his
thought with that of his predecessors. The antinomies are a precise
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symptom of this; by stumbling upon the antinomies Kant almost discovered
the immanent ontological conflict of reality itself, but he instead of pushing
on he merely chose to reconcile the contradictions by ascribing them to the
subject in order to save the harmony of the world. In this sense, the
philosophy of Hegel can be said to be an insistence on taking the full
consequences of Kant; by maintaining the irreducible character of the
antinomies, Hegel remained more faithful to Kant's discovery than Kant
himself was able to do – in Žižek's words:
[W]ith his philosophical revolution, Kant made a breakthrough the radicality
of which he was himself unaware; so, in a second move, he withdraws from
this radicality and desperately tries to navigate into the safe waters of a more
traditional ontology. Consequently, in order to pass ”from Kant to Hegel,” we
have to move not ”forward” but backward: back from the deceptive envelope
to identify the true radicality of Kant's breakthrough – in this sense, Hegel was
literally ”more Kantian than Kant himself” (Žižek 2012: 280f)

It is Kant, not Hegel, who insists on the dissolving of contradictions – Hegel
does not supplement Kant's exposition with en extra layer of philosophical
reflection, but, on the contrary, reduces the antinomies to the bare conflict,
and let them be as such.
Hegel's critique of the antinomies reveals something fundamental
about the difference between transcendental idealism and speculativedialectical philosophy: where the transcendental move proceeds from the
object to its subjective conditions of possibility, the speculative-dialectical
approach moves the opposite way – which, as we have seen, is clear in the
case of the antinomies. With Kant, the antinomies appear at first as an
ontological conflict, but in the course of transcendental reflection, they
reveal themselves to be merely subjective errors. With Hegel, the
antinomies at first (as they appear in Kant) appear as subjective errors – but
by taking the ”labour of the concept” upon oneself, it turns out that the
failure is ontological, and that the subjective mistake was a mere reflection
of a more fundamental ontological tension.
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This makes it clear that the question of the antinomies is not, as
remarked in the beginning of this article, a particular and/or peripheral
philosophical problem. To know the truth of the antinomies is, with Hegel's
own words, to gain insight into nothing less than ”das Prinzip aller
natürlichen und geistigen Lebendigkeit überhaupt” (WLI: 52).
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Forord v. Kevin Zangenberg Juul
Med sin artikel ’”At have ondt i hjertet” – forstået kropsfænomenologisk og taktilkinæstetisk’, giver Julie Kirkegaard sit besyv på, hvorledes det metaforiske udtryk
at have ondt i hjertet, ikke blot er et poetisk udtryk for en oplevelse af, at befinde
sig i en lettere depressiv sindstilstand, som konsekvens af fx at have mistet en
elsket, men at det er et udtryk for en faktisk kropslig oplevelse, og dermed ikke blot
en poetisk metafor. Det er en modig artikel, hvori Kirkegaard udtrykker en lettere
kontroversiel holdning, da hun søger at udvide vores forståelse af hjertet, som ikke
blot et fysisk organ, men som et center i vores bryst. Dette bryder med den vestlige
naturvidenskabelige forståelse af hjertet. Dermed rusker Kirkegaard til en
videnskabelig tradition, som til tider kan synes at være præget af en smule
arrogance i henhold til at vægte sine egne metoder og forståelsesrammer højest.
Kan det tænkes, at vi overser væsentlige og vigtige indsigter vedrørende vores egen
menneskelige tilstedeværelse, fordi vi i Vesten klamrer os til videnskabelige
traditioner, der muligvis er for snæversynet? Og kan det endvidere tænkes at
egentligt måleudstyr til netop at måle ondt i hjertet, endnu ikke er udviklet, fordi
vi aldrig har set på det, som et rigtigt kropsligt fænomen?
Artiklen er i min optik et bud på, hvordan man kan benytte filosofien til at
søge at rykke ved traditionelle forståelser, ved at sætte spørgsmålstegn ved status
quo og komme med bud på alternative forståelser. Derudover trækker artiklen også
på østlig filosofi, hvilket jeg vil vove at påstå er en filosofisk tradition, som har
tendens til at blive overset, og for den sags skyld, og sagt med al respekt, ikke er
noget man heller får meget at snuse til på filosofi på universitetet – i hvert fald ikke
i Odense. Således finder Kirkegaards artikel sin genudgivelse i TIDskrifts
jubilæumsudgivelse, da jeg synes, det er værd at fremhæve en artikel, som opstiller
en kreativ problemstilling og som søger at løse denne med uortodokse midler.

Efterord v. Julie Kirkegaard
Siden jeg skrev artiklen (2016), har jeg faktisk ikke ændret forståelse af dens
hovedpointer; jeg mener stadig, at det er relevant at forsøge at forstå de sproglige
vendinger, som knytter sig til ’hjertet’, som mere og andet end blot og bart at være
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metaforer, og jeg mener stadig, at Maxine Sheets-Johnstones tilgang, der
kombinerer fænomenologi med palæoantropologi, kan være et frugtbart
udgangspunkt. Skulle jeg have tænkt noget anderledes i dag, så ville jeg nok i højere
grad have gjort plads til fænomenologiens intentionalitetsbegreb og suppleret
argumentationen med følgende spørgsmål: Hvis bevidstheden altid er intentionelt
rettet mod sine omgivelser, og man tænker bevidsthed og krop som
sammenvævede, giver det da ikke mening, at bevidsthedens intentionalitet også
tager form efter, hvilken del af kroppen man oplever fra? Fra et 1.
personsperspektiv synes der i hvert fald at være en intuitiv logik i, at man er rettet
mod verden på forskellig vis, alt efter om man er tilstede i sit underliv, sit hoved –
eller sit bryst. Arbejder man med sit tilstedevær, f.eks. gennem meditation, yoga,
kropsterapi el.lign., vil mange i hvert fald kunne nikke genkendende til, at man kan
”flytte” sit tilstedevær rundt i kroppen – og at tilstedeværet kan skifte kvalitet alt
efter, hvor man flytter det hen.
Jeg tror ikke, at udgivelsen af artiklen i sin tid fik nogen direkte betydning
for noget, andet end at det personligt var en stor tilfredsstillelse at tænke tankerne
til ende i skriftlig form og se det på tryk. Muligvis har det haft større betydning
senere hen, hvor jeg har haft artiklen på mit CV i forskellige sammenhænge, og
hvor det har indikeret og signaleret dels en interesse i kroppen og også en evne til
at kunne skrive noget i en akademisk form, der kom igennem en redaktionel proces
– nå, jo, og så er den på min litteraturliste ved en ph.d.-ansøgning, som jeg i
skrivende stund venter svar på, og i fald, at jeg er heldig at få tildelt stipendiet, så
skyldes det nok ikke udelukkende artiklen, men den vil formentlig nok have spillet
en eller anden rolle i den større bedømmelses-udvalgs-sammenhæng.
Pt. læser jeg Merleau-Pontys Sorbonneforelæsninger med Anna Christine
Daa Funder (Netværk for Kvinder og Non-binære i Filosofi), hvilket er med til at
give spændende perspektiver på børns perceptioner, men at tale om, at jeg har en
karriere indenfor filosofi, vil nok være at skyde over målet. I stedet betragter jeg
dét, som jeg tjener mine penge på, som et spændende arbejdsliv med plads til
filosofiske betragtninger og krumspring. Filosofien følger mig hele tiden som en
måde at se verden med. Læs evt. mere her: Juliekirkegaard.dk og
Improimperiet.dk

83

Julie Kirkegaard

Abstract
Det er artiklens præmis, at det naturvidenskabelige fysiologiske paradigme
er det dominerende, når det kommer til at definere kroppen. Når man f.eks.
i forbindelse med sorg eller tab taler om at have ondt i hjertet, er det et
udsagn, man almindeligvis vil kalde metaforisk; noget som skal forstås i
overført betydning og som henviser til, at hjernens netværksaktivitet er
forstyrret. Artiklen argumenterer for, at fænomenet i stedet bør betragtes
kropsfænomenologisk - som et fænomen, hvor noget mærkes, fornemmes
og opleves i brystet. Det er artiklens pointe, at hjertet skal forstås som et
center

i

brystet,

og

at

dette

center

er

del

af

en

større

betydningssammenhæng. Til sidst argumenteres der på baggrund af
Maxine Sheets-Johnstones tænkning for, at den måde, hvorpå vi i
dagligdagen bruger brystet, er konstituerende for, hvilken betydning, der
knyttes til dette center.

Indledning
Nærværende artikel har fænomenet at have ondt i hjertet som sit fokus. At
have ondt i hjertet skal i denne sammenhæng forstås som dét, vi kan sige til
en ven i forbindelse med f.eks. kærestesorg for virkelig at få hende eller ham
til at forstå vores følelsesmæssige situation. Når artiklen fokuserer på
fænomenet At have ondt i hjertet er valget delvist vilkårligt. Det kunne lige
så godt have været tung om hjertet, let om hjertet eller kriller i hjertet (som
en ven på Facebook opdaterede sin status med, da han netop var blevet far
og skulle offentliggøre de første babybilleder). Det vigtige er, at der er tale
om et fænomen, som fortæller noget om, hvordan vi har det og som refererer
til hjertet.
Så længe, at der ikke er en medicinsk lidelse til stede, som kan relateres
til det muskuløse hulorgan, der pumper blodet rundt i kroppen, er det et
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udtryk, vi almindeligvis forstår metaforisk: Hvis vi f.eks. frekventerer en
læge og skulle finde på at sige, at vi har ondt i hjertet, og han ikke finder
nogle fysiologiske årsager, der kan forklare smerten, kan vi regne med, at
han forstår udtrykket som en metafor. Det vil sige som et sprogligt poetisk
billede for noget andet. Han vil måske derfor diagnosticere os med en let til
moderat depression, idet han antager, at ondt i hjertet skal forstås i overført
betydning, som et udtryk for, at den elektriske netværksaktivitet, som
hjernens signalstoffer giver anledning til, er forstyrret.
Når vi således skal forklare menneskets krop, lader det til, at det
naturvidenskabelige, og implicit i denne, det neurovidenskabelige
perspektiv har sejret. Kroppen betragtes primært som en fysisk genstand,
der består af blod, knogler, kød, sener, organer, centralnervesystem m.m.
Dette er en kropsforståelse, der rækker tilbage til det 16. og 17. århundrede:
For Descartes er kroppen ikke andet end res extensa, dvs. noget, der først
og fremmest har volumen og optager plads i rum. Hertil føjer Newton
forskellige kræfter som f.eks. inerti (Böhme 2010: 225). Disse anskuelser er
godt hjulpet på vej af anatomien, der i samme periode kan fremvise, at
mennesket frem for alt er en isoleret funktionel enhed (Sloterdijk 2011:
129). Vi står altså i dag med en kropsforståelse, der er ensidig
naturvidenskabelig – i hvert fald inden for samfundets anerkendte
institutioner (alternative opfattelser eksisterer i samfundets subkulturer.
Disse forstår f.eks. kroppen gennem pseudovidenskabelige begreber som
energikroppen, astrallegeme, æterlegeme, aura, meridianbaner, qi,
chakras, prana m.m. Disse begreber arbejder netop med en krop, der ikke
er naturvidenskabelig).
Hvordan ondt i hjertet kan forstås kropsfænomenologisk er
omdrejningspunktet for nærværende artikel, og som sådan er det et opgør
med den naturvidenskabelige tilgang. Artiklens hovedpointe er, at der ikke
henvises til det fysiologiske hjerte, der kan træde frem på en
røntgenscanner, ligesom der ikke henvises til ondt i hjertet som en sproglig
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poetisk

metafor,

der

repræsenterer

en

forstyrrelse

i

hjernens

netværksaktivitet. Det er derimod artiklens hovedpointe, at udtrykket at
have ondt i hjertet anvendes, når noget, en form for smerte, fornemmes i
brystet.

Det

vil

sige,

det

er

et

fænomen,

der

skal

forstås

kropsfænomenologisk, fra et 1.personsperspektiv; som et fænomen, der rent
faktisk eksisterer, kan mærkes - og som derfor har sin berettigelse som
sådan.
Når dette er et relevant perspektiv, er det fordi lægens ide om, at det i
virkeligheden er et udtryk for en forstyrrelse i hjernens netværksaktivitet,
gør os fremmede over for os selv og vores egne kropslige erfaringer, og vi
afholdes fra at involvere os i dem: Vi bliver f.eks. ikke opfordret til at
undersøge den kropslige 1.persons oplevelse nærmere. I stedet pålægges vi
at forstå os selv gennem neurovidenskab; et naturvidenskabeligt
3.personsperspektiv,

hvor

hjernen

bliver

den

altafgørende

forklaringsmodel. Konsekvensen af dette er, at der er aspekter af oplevelsen,
som vi ikke får øje på netop pga. den udeblevne involvering, samt at en
teoretisk ramme, der kan være med til at belyse og forstå aspekter af
fænomenet, er en mangel. Når det kommer til at have ondt i hjertet er vi
henvist til egne og andres almenmenneskelige erfaringer - f.eks. udtrykt
gennem kunsten, hvor hjertet er et tilbagevendende tema, omend oftest som
kliché, eller f.eks. ved at frekventere terapeuter, der arbejder med
inddragelse af sådanne kropslige oplevelser og fornemmelser om end det
ofte sker på et pseudovidenskabeligt grundlag jf. den tidligere henvisning til
alternative subkulturer.
I det følgende vil jeg altså argumentere for, at når vi taler om at have
ondt i hjertet, så er det et udtryk for, at noget, en form for smerte,
fornemmes i brystet. Det vil sige, at det er et fænomen, der rent faktisk
eksisterer og kan mærkes. Dette gøres først med udgangspunkt i en artikel,
der netop tematiserer hjertet, som noget der hverken er fysiologisk eller
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metaforisk (Thingmand 2011: 203ff) samt med henvisning til MerleauPontys kropsfænomenologi (Merleau-Ponty 2000).
Anden del er artiklens egentlige videnskabelige bidrag. Her
argumenterer jeg for, at man, for at forstå fænomenet at have ondt i hjertet
i et perspektiv, der som netop skitseret, hverken er fysiologisk eller
metaforisk med fordel kan anvende den tilgang som filosof og fænomenolog
Maxine Sheets-Johnstone benytter sig af: En tilgang der kombinerer
fænomenologi med palæoantropologi med særlig fokus på det taktilkinæstetiske (Sheets-Johnstone 1990).
1. Hjertet – som brystets midtpunkt
Skal vi se bort fra den naturvidenskabelige kropsforståelse, der er så
dominerende i vores vestlige civilisation, er det nødvendigt at undersøge
andre kulturers kropsforståelser. Af flere årsager er det oplagt at vende sig
mod den buddhistiske kropsforståelse: Først og fremmest har den
buddhistiske kultur aldrig haft en hverken Descartes, en Newton eller en
tradition for anatomiske studier, der kunne gøre kroppen til en
videnskabeligt objekt.1 Dernæst har buddhismen et stærkt hjertebegreb, der
hverken skal forstås fysiologisk eller metaforisk (hvilket jeg vender tilbage
til), og sidst men ikke mindst er den buddhistiske kropsforståelse allerede
implicit til stede gennem det, vi kender som mindfulness meditation, 2
hvilket de fleste efterhånden nok har stiftet bekendtskab med af omtale eller
ved selv at have praktiseret det.
Det, som skal være i fokus her, er det buddhistiske hjertebegreb.
Udgangspunktet er, som allerede nævnt, en artikel, der bl.a. tematiserer det
buddhistiske hjertebegreb i forhold til den vestlige naturvidenskabelige
En lignende afstandtagen fra den videnskabelige objektgørelse finder man i jødisk kultur,
hvor der er forbud mod at måle levende mennesker, eftersom overbevisningen her er, at
det kun er de døde, der kan have fikserede mål (Böhme, 2010:226).
2 Mindfulness meditation (i den form, som det er udviklet af Jon Kabat-Zinn betegnet som
Mindfulness Based Scan Reduction) er en meditationsform, som har sin oprindelse i en
buddhistisk meditationspraksis (Kabat-Zinn, 2005).
1
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forståelse (Thingmand 2011: 208ff).3 Først og fremmest er det her vigtigt at
holde sig for øje, at buddhismen har en helt anderledes forståelse af sind og
krop, end hvad man møder i vestlig naturvidenskabelig sammenhæng.4 I
buddhismen skal et begreb som sind ikke forstås som en rummeligt
afgrænset, selv-indelukket enhed (som Descartes, og traditionen efter ham,
forstår det), men derimod som en dynamisk åbenhed (Thingmand 2011:
208). For forståelsen af hjertet kommer dette til at betyde, at det ikke
henviser til det fysiske organ. Den international anderkendte buddhistiske
munk Geshe Kelsang Gyatso formulerer det således: ”Heart means the
centre of the chest just in front of the spine” (citeret af Thingmand 20011:
209). Som Thingmand også gør opmærksom, er der altså tale om et
lokaliserende begreb som refererer til et center eller et centrum – ligesom
når vi f.eks. siger, at ”torvet lå i hjertet af byen” og derved mener, at torvet
lå midt i byen. Dette perspektiv gør det muligt at forstå hjertet, som noget,
der betegner et slags indre kropsligt rum i brystet, der kan erfares og
opleves.
Det er endvidere en af artiklens pointer, at måden at forstå sindet (og
derved hjertet på) i den buddhistiske kropsforståelse er sammenfaldende
med moderne fænomenologisk tænkning, hvor sindet forstås som noget, der
ikke er lukket inde i hovedet, men som noget, hele kroppen befinder sig i
(Thingmand 2011: 210). Spørgsmålet om hvordan dette nærmere skal
forstås, vender jeg tilbage til i næste afsnit.
Inden dette er det værd at bemærke, at forståelsen af hjertet som et
center i brystet, et indre rum, også er til stede i vores egen kultur, før
anatomien tog patent på at definere kroppen. Den tyske filosof Peter
3 Artiklen hedder Åbent nærvær og kropslig tilstedeværen i meditationsbaseret terapi og er
en af denne artikels hovedinspirationskilder. Artiklen er en kritisk analyse af måden,
hvorpå mindfulness forsøges integreret i medicin og psykologi. Det er én af Thingmands
pointer, at den buddhistiske forståelse af hjertet forsvinder i en vestlig naturvidenskabelig
sammenhæng (Thingmand, 2011).
4 Når ’sind’ anvendes her, skyldes det, at det er det begreb, artiklen anvender. Se endvidere
Neurovidenskab - en udfordring for filosofisk tænkning, hvor Steen Nepper Larsen
argumenterer for at bruge ’sind’ i stedet for ’bevidsthed’ (Larsen, 2008:37-43).
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Sloterdijk demonstrerer i første kapitel af sin Spheren-trilogi (ved en
analyse af en hjertefabel fra det 13. århundrede, en analyse af en kvindelig
mystikers religiøse oplevelse fra det 14. århundrede, samt en analyse af en
epokegørende kommentar vedr. Platons dialog Symposion), hvordan
hjertet i europæisk kultur før det 16.-17. århundrede netop ikke (kun) skal
forstås fysiologisk, men som noget, der først og fremmest optræder i
relationelle betydningssammenhænge. Disse betydningssammenhænge er
karakteriseret ved intimitet eller begæret efter intimitet og hjertet i sig selv
forstås som inkarnationen af dette (Sloterdijk 2011: 101ff).5
2. Teoretiske perspektiver
I det følgende vil jeg dels gøre rede for, hvordan kroppen forstås i det
kropsfænomenologiske perspektiv med henblik på at argumentere for, at
det er muligt at forstå kroppen som ’et indre rum’, hvortil der er knyttet
særlige kvaliteter og betydninger (A). Herefter vil jeg, som allerede skitseret,
argumentere for, at man med fordel kan anvende den metode, som SheetsJohnstone benytter sig af i forsøget på at nå en mere nuanceret forståelse af
de kvaliteter og betydninger, der knytter sig til dette indre rum, og som
kommer til udtryk i formuleringen ondt i hjertet (B).
A. Kroppen i et kropsfænomenologisk perspektiv
Som allerede nævnt i forrige afsnit arbejder fænomenologien med et
kropsbegreb, hvor sindet forstås som noget, der ikke er lukket inde i
hovedet, men som noget, hele kroppen befinder sig i (Thingmand 2011:
210). Kroppen er altså til stede i sindet. Dette perspektiv kan spores tilbage
til Heidegger, der i Væren & Tid fra 1927 introducerer begrebet væren-iverden. Med dette begreb tematiserer Heidegger, hvordan at menneske og

5 For god ordens skyld understreger jeg, at dette, hjertet som inkarnationen af intimitet
eller begæret efter intimitet, er baseret på min egen forståelse/læsning af Sloterdijk. Han
formulerer det ikke selv så stringent og kortfattet.
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verden er uløseligt forbundet (Zahavi 2004: 46). Det er vigtigt at holde sig
for øje, at verden i Heideggers forståelse ikke er verden som genstande, det
vil sige stole, borde, lamper eller hvad vi nu ellers har rundt om os. Hos
Heidegger forstås verden som en omfattende betydningssammenhæng
(Zahavi 2004: 46). Der er altså den betydning, som tingene kommer os i
møde med, der er i fokus hos Heidegger, hvilket endvidere vil sige de
muligheder og/eller forhindringer, som tingene åbner eller sætter op. Ser vi
eksempelvis på en stol, er der aldrig tale om en tilfældig stol, men om en
bestemt stol, der åbner et særligt mulighedsrum: Enten får vi lyst til at sætte
os på den, fordi den ser dejlig blød ud, eller også undgår vi den, fordi den er
gammel og vakkelvorn. Samtidig er det måske også en rød stol, der minder
os om vores mors yndlingskjole, eller det er en stol, der måske er lavet af
egetræ, som vi elsker, eller den er lavet af sort plastik, som minder os om et
par solbriller, vi engang købte på et loppemarked. Og måske er den lavet af
både egetræ og sort plastik, og begge disse betydninger vil være til stede
samtidig. Alt dette strømmer os i møde og udgør betydningen af dén verden,
vi er til i. Der er altså tale om betydninger, der optræder i det enkelte
menneskes oplevelses-felt. Væren-i-verden vil altså sige at være-i-enbetydningssammenhæng og at disse er gensidigt konstituerende. Der er
altså ikke tale om en gensidig og konstant vekselvirkning mellem menneske
og verden, men om en art sammensmeltning.6
Denne væren-i-verden forankrer Merleau-Ponty eksplicit i kroppen.
Han skriver: ”Kroppen er bæreren af væren-i-verden” (Merleau-Ponty
2000: 20). Dette perspektiv gør det muligt at anskue kroppen som noget,
der er til i betydning og som ikke kan isoleres fra dette. Der er altså ikke tale
om

en

naturvidenskabelig

krop,

bestående

af

kød,

knogler,

centralnervesystem m.m., der som udstrakt legeme er placeret i en

6 ’Sammensmeltning’ er givet vis et forsimplet udtryk, der reducerer Heideggers tænkning.
Når dette er valgt, er det for at anskueliggøre på pædagogisk vis, at menneske og verden
ikke kan adskilles.
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omfattende betydningssammenhæng (dette vil være at sammenblande det
naturvidenskabelige paradigme med det kropsfænomenologiske). Der er
derimod tale om den kropsfænomenologiske krop som betydning, der er i
en altomfattende betydningssammenhæng, og at disse er gensidigt
konstituerende, dvs. hele tiden er hinanden opretholdende. Dette fokus på
betydning og betydningssammenhæng kan belyses på anden vis. MerleauPonty skriver:
En roman, et digt, et maleri, et musikstykke er individer, dvs. væsener, hvor
man ikke kan adskille udtrykket
fra det udtrykte, og hvis mening kun er
tilgængelig ved direkte kontakt, og som udstråler deres betydning uden
at forlade deres sted i tid og rum. I denne forstand kan vor krop
sammenlignes med et kunstværk. Den er et knudepunkt af levende
betydninger (Merleau-Ponty 2000: 109).

Kroppen er altså først og fremmest betydning - eller mere præcist jf. citatets
sidste del: Den er selve knudepunktet af betydninger. I dette perspektiv må
man som sagt forkaste den naturvidenskabelige krop (kroppen der består af
kød, knogler, centralnervesystem m.m.) og i stedet forestille sig en anden
slags krop; betydning, der står i forhold til resten af verdens
betydningssammenhæng. Inden for det kropsfænomenologiske perspektiv
er det givet, at denne krop optræder i et 1.personsperspektiv, det vil sige i
det enkelte menneskes oplevelses- og erfaringsfelt.
Hvad enten man tænker disse betydninger som analoge til f.eks. bevidsthed,
et begreb som også optræder hos Merleau-Ponty, eller til sind er
konsekvensen af dette kropsbegreb, at disse betydninger er rummelige: Vi
oplever verden rummelig og dermed de betydninger, der strømmer imod os.
Kroppen er ikke undtaget dette: Den optræder selv i dette erfaringsfelt som
et kropsligt rum, der kan erfares og hvortil særlige betydninger optræder.
En praksis som f.eks. mindfulness-meditation (jf. fodnote nr. 2) arbejder
netop med at afdække dette indre rum gennem teknikken kropsscanning7
7 For en gennemgang af kropsscanning se Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed
(Williams, 2010:106f).
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ligesom, at selvhjælpsteknikken Fokusering også er en måde at få adgang til
dette indre rum på (Gendlin 1983). Vi taler selvfølgelig ikke om noget, der
lader sig måle, men om noget, der som sagt optræder i et oplevelses- og
erfaringsfelt.
B. Den taktil-kinæstetiske erfaring
Maxine Sheets-Johnstone er tidligere danser og filosof med særlig interesse
i biologi/antropologi, fænomenologi og evolution (University of Oregon
2016, Maxine Sheets-Johnstone). Det gennemgående tema i hendes
forskning er krop og bevægelse. The roots of thinking (Sheets-Johnstone
1990) er resultatet af et stort interdiciplinært studie. Her argumenterer
Sheets-Johnstone for, at der er et bånd mellem tænkning og menneskets
evolution, et bånd cementeret af den levende krop (Sheets-Johnstone 1990:
4). Det vil sige, at ifølge Sheets-Johnstone er tænkningen betinget af måden,
hvorpå kroppen evolutionært har udviklet sig fra f.eks. at gå på alle fire til
at være oprejst. I hendes perspektiv er der en tæt forbindelse mellem
kroppens fysiske konstitution (dvs. det faktum, at vi går oprejst på to ben,
at vi har arme med hænder og fingre, at vi har et hoved, fem sanser m.m.),
det mulighedsrum, det åbner, (f.eks. gå, gribe, mærke, høre, se m.m.) og
tænkningens måde at tage form og udvikle sig på.
Sheets-Johnstone benytter sig af en palæoantropologisk hermeneutik
i kombination med en metode, der er beslægtet til Husserls genetisk
fænomenologi (genetisk har i denne sammenhæng intet at gøre med
“gener”, men med genese, dvs. oprindelse). Det vil sige, at hun f.eks.
undersøger redskaber fra jægerstenalderen i et hermeneutisk perspektiv ud
fra den husserlske tese, at fundamentale koncepter om f.eks. verden, tid,
natur m.m. har sin oprindelse i konkret menneskelig erfaring (SheetsJohnstone 1990: 13). Eller sagt på en anden måde: Det er en metode, der
arbejder ’baglæns’ fra data (f.eks. redskaber, hulemalerier, tal m.m.) til den
menneskelige krop, der frembragte dem. Arkæologen Lewis Binford
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beskriver det i termer af, at arbejde baglæns fra ’det statiske’ (værktøj) til
’det dynamiske’ (de kropslige dynamikker) (Sheets-Johnstone 1990: 12).
I The roots of thinking behandler Sheets-Jonstone således en række
forskellige fænomener på denne måde. Hun demonstrerer bl.a. således, at
der er en konceptuel forbindelse mellem stenværktøj og tænder, som er
baseret på en taktil-kinæstetisk oplevelse. I udgangspunktet er det altså
sansning og bevægelse, der er det altafgørende fundament for, at mennesket
kunne skabe stenredskaber. Det er Sheets-Johnstones pointe, at de tidlige
mennesker opdagede, at sten kunne bruges til at knuse og flække med på
baggrund af en taktil-kinæstetisk erfaring af deres egne tænder (ved f.eks.
at føre tungen henover tænderne), der var analog til den hårdhed, som de
erfarede ved hverdagslig omgang med sten. Det var altså selve den taktilkinæstetiske oplevelse af at have tænder og den taktile erfaring af forskellen
mellem for- og kindtænder, der fik de tidligste mennesker til at genkende
samme struktur og taktilitet i sten, som herefter bruges direkte eller
forarbejdes til at ligne henholdsvis for- eller kindtænder (Sheets-Johnstone
1990: 25ff).
Når denne metode i konteksten af denne artikel er relevant, er det fordi
Sheets-Johnstones undersøgelser og konklusioner understreger den intime
forbindelse, der er mellem kroppens taktil-kinæstetiske erfaringsgrundlag
og

de

koncepter,

som

mennesket

frembringer.

Sheets-Johnstone

beskæftiger sig altså med tænkningens oprindelse ud fra nogle
grundlæggende hverdagslige erfaringer, hvor kroppens konstitution er det
afgørende for måden, som tænkningen tager form på.8
Emnet for nærværende artikel er ikke tænkningens oprindelse, men
fænomenet at have ondt i hjertet, hvorfor ovenstående metode i det
8

Det er irrelevant for nærværende artikel, men værd at bemærke, at det er SheetsJohnstones overordnede pointe, at sten-redskaber i første omgang derfor ikke kan forklares
med henvisning til abstrakt tænkning. Hvorvidt at evolutionen i dag har bragt os et sted,
hvor abstrakt tænkning (f.eks. tænkning i forbindelse med matematiske udregninger) kan
finde sted uden nogen som helst form for ’kropslighed’ må i denne artikel stå som et åbent
spørgsmål.
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følgende sættes i sammenhæng med dette. Antagelsen er, at kroppens
konstitution og sanseorganer er konstituerende for den betydning, der
knyttes an til hjertet.
3. ”At have ondt i hjertet”
Skriv Som allerede demonstreret er det muligt at forstå hjertet
kropsfænomenologisk. I dette perspektiv henviser hjertet til et indre rum i
brystet, der, grundet kropsfænomenologiens ide om sammensmeltningen
mellem menneske og verden, ikke kan anskues isoleret set, men som
betydningsmæssigt altid står i relation til et større hele.
Ser vi dette i relation til Sheets-Johnstone metode, der i særlig grad
sætter den taktil-kinæstetiske oplevelse i fokus, implicerer dette, at vi må
undersøge måden, hvorpå vi bruger brystregionen, og de kropslige taktilkinæstetiske erfaringer, der er forbundet med dette, samt hvordan dette
indgår i en større sammenhæng. Antagelsen er altså, at brystet og de taktilkinæstetiske erfaringer, der er knyttet til lige netop denne kropsdel, har
afgørende indflydelse på, hvilke betydninger som knytter sig til lige netop
dette område. Vi må så at sige arbejde ’baglæns’ fra det statiske, fænomenet,
til ’det dynamiske’, de kropslige dynamikker.
Reflekterer vi over de taktil-kinæstetiske sammenhænge som brystet
indgår i, springer særligt to forhold i øjnene:
a) Brystet som grundlaget for mor-baby relationen funderet i brystet som
det næringsgivende.
b) Brystet som grundlag for andre intime relationer gennem omfavnelse, som en del af et hilseritual, i fortrolige øjeblikke eller i den seksuelle
handling.9
9 Jeg understreger, at alle disse forhold, på nær selvfølgelig mor-baby relationen, er
kulturelt betingede. Andre civilisationer og kulturer vil givet vis bruge brystet på anden vis.
Forholdene er i den forstand vilkårlige og kræver en nærmere undersøgelse i fald, at
argumentet også skal fremstå empirisk overbevisende.
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Begge forhold er relationelle og har samværet med andre mennesker som
sit udgangspunkt. Dette samvær er dog ikke et hvilket som helst samvær,
men et samvær, der konstituerer intime relationer i forhold af venskab,
omsorg, kærlighed, tillid, fortrolighed: Vi tager imod andre med åbne arme,
inviterer dem ind til vores bryst, eller vi lægger armene over kors og støder
dem fra os. Vi er ganske vist også i berøring med andre mennesker med
andre dele af kroppen (f.eks. maven, der også kan være i berøring i
omfavnelsen, men som vi sjældent, i hvert fald i vores kultur, presser mod
hinanden, medmindre der er noget seksuelt på færde). I lyset af
ovenstående fremstår brystet som den kropsdel, der først og fremmest er i
berøring med andre i forhold, der genererer gensidig varme og nærhed.
Når man derfor kan forstå at have ondt i hjertet som en oplevet smerte
i den fænomenologiske 1.personsoplevelse, og som helt specifikt og konkret
kan lokaliseres til at være i brystet, henviser det til disse relationelle forhold,
f.eks. fordi man frygter et tab af disse intime relationer eller allerede har tabt
(f.eks. en kæreste, en elsker, sine forældre, en betydningsfuld ven, et barn
m.m.). Denne tematisering af hjertet som ’de intime relationers sted’
korresponderer med Sloterdijks analyse af hjertet, som det optræder i
europæisk kultur før det 16.-17. århundrede (se afsnit 1).10
Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er den bevidste og
reflekterede italesættelse af tabet, der konstituerer at have ondt i hjertet.
Det er omvendt: Det er oplevelsen af at have ondt i hjertet, der
kropsfænomenologisk konstituerer det, som vi kan italesætte som frygten
for at tabe eller selve tabet. Den kropsfænomenologiske oplevelse vil altid
gå forud den bevidste italesættelse grundet det, som Merleau-Ponty kalder
Der er ligeledes et sammenfald med denne tematisering og eksempelvis den måde,
hvorpå en række danske sange anvender hjertet. Lyt f.eks. til Tusind stykker af Anne
Linnet, Tabt mit hjerte af Marie Key, Tabt mit hjerte af Anne Linnet, Dybt inde i mit hjerte
af Thomas Helmig, For altid af Medina m.m. Udover at tilhøre den danske populærmusik
af varierende grader har disse sange tilfælles, at de udtrykker ønsker og forhåbninger om
en intim relation eller beklager tabet af denne.
10
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det præ-refleksive cogito: “kroppen, der altid ‘ved’ mere end det bevidste
subjekt” (Merleau-Ponty 2000: XI, indledningen v. Ole Fogh Kirkeby).
Fornemmelsen af en smerte i brystet er så at sige mere oprindelig end vores
egne tanker om, hvad det kan betyde el. er et udtryk for.
4. Perspektiver: Re-legitimering af kroppen som andet end naturvidenskab
I lyset af ovenstående perspektiv, der forener kropsfænomenologien med
Sheets-Johnstones metode, er det muligt at forstå udtrykket at have ondt i
hjertet, som en oplevet betydning i kropsfænomenologisk forstand. Det vil
sige en betydning, der konstitueres ud af et relationelt hele og som er bundet
til den kropsdel, der konstituerer forhold af nærhed og varme, og som kan
opleves af den krop, der netop ér den betydning. I dette perspektiv er der
ikke noget metaforisk på spil - omend den kropsfænomenologiske oplevelse
tolkes i det brede samfund som værende en metafor.
I et pædagogisk-filosofisk perspektiv giver dette perspektiv på
fænomenet mulighed for at arbejde med oplevelsen på et konkret og
håndgribeligt plan. Dette vil muliggøre en undersøgelse af oplevelsen, der
kan være med til at udfolde perspektiver og aspekter, og som kan være
medvirkende til, at man opnår en større grad af fortrolighed med disse
(dette gøres allerede i mange forskellige terapeutiske praksisser.
Mindfulness meditation og Fokusering er allerede nævnt, men disse kan
suppleres med andre praksisser som f.eks. gestaltterapi, NLP, Somatic
Experience m.m.). Ligeledes kan en decideret kropslig undersøgelse åbne
for nye perspektiver og aspekter ved væren-i-verden: Hvad sker der f.eks.
kropsfænomenologisk, når man åbner for dette relationelle område ved
henholdsvis at åbne armene vs. lægge dem over kors eller skyde brystet frem
vs. ’lukke af’ ved at krumme sammen i ryggen? Et kropsfænomenologisk
forklaringsgrundlag i kombination med Sheets-Johnstones tænkning
forekommer at være oplagt. En sådan teori kan være med til at re-legitimere
den fænomenologiske krop, dvs. gøre det muligt at forstå kroppen som
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noget andet end i et ensidigt naturvidenskabeligt perspektiv, sådan som det
tidligere har været tilfælde i vores egen kultur og stadig er det f.eks. i et
buddhistisk perspektiv jf. afsnit 1. På den måde vil en oplevelse som at have
ondt i hjertet kunne anerkendes i det brede samfund, som noget, der kan
mærkes, fornemmes og opleves, i langt højere grad end hvad der synes at
være tilfældet i dag.
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Forord v. Asger August Olsson
Til en vis grad kan det virke både banalt og samtidig nærliggende at vælge
en artikel, der tematiserer gentagelser, i denne genudgivelseskontekst.
TIDskrift gentager sig selv. Alligevel gentages det i et nyt lys, i nye
betydninger og i anderledes indpakning. Som med Gertrude Steins ”a rose
is a rose is rose”, hvormed hendes poetik om gentagelse, identitet og
syntaktisk tvetydighed fremmanes, synes jeg, gentagelsens potentiale bliver
udfoldet som noget, der evigt insisterer på forandring i Lundbergs artikel. I
den forstand er der ikke tale om ’den samme’ artikel som dengang, i 2016,
blev udgivet. Det kunne række til en simpel hermeneutisk pointe, men
tekstens modulerbarhed undersøges for at grave sig ned i et rum af
muligheder og begrænsninger, der vælder op for erkendelsen.
Artiklen arbejder med et grundigt og omsiggribende netværk af
tænkere fra især det 20. århundrede, og samtidig – hvilket jeg i særdeleshed
finder tiltrængt – integrerer Lundberg Inger Christensen som tænker på lige
fod med de skolede filosoffer som Derrida og Heidegger for at lade kunst og
filosofi harmonisere og understøtte hinanden. Desuden er det kærkomment
at inkludere Christensens på sin vis tilfældige udsigelsesposition som
subjekt, hvorfra hun – som også Lundberg gør det – kan overveje, hvordan
gentagelsen skaber bevægelse og dynamik i det konstant forandrende
erkendelsesmønster. Den filosofiske dybde og bredde som artiklen rummer,
er flot bearbejdet og inviterer læseren ind i en ambitiøs, men klart
fremskrevet overvejelse om gentagelser.

Efterord v. Johannes Lundberg
Enhver tekst, enhver mening indeholder flere læsningspotentialer. Her
udgør gentagelser en vej til at afprøve disse potentialer. Teksten ”Om
gentagelser” kan ubetvivleligt læses på andre måder, men når jeg genlæser
den i dag, kan jeg ikke lade være med at hæfte mig ved, hvordan teksten
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peger frem mod spørgsmålet om forandring. Et par år efter denne tekst
skrev jeg speciale om forandringens fænomen og mulighed (med
udgangspunkt i Heideggers og Deleuzes videretænkning af Nietzsche).
Centralt for denne undersøgelse ligger spørgsmålet om gentagelsen:
Hvordan kan man bryde med historien, hvis vores tænkning grundlæggende
er indlejret i denne? Hvad og hvor meget i det vi siger, gør og tænker, er en
gentagelse af det, vi ønsker at forandre? Og ligger forandringens mulighed
ikke netop i, at vi begynder at gentage noget nyt - via gentagelsen etablerer
og institutionaliserer det nye? Som jeg skrev i mit speciale: ”Gentagelsen er
den bevægelse, hvormed forandringen finder sin form.” Teksten ”Om
gentagelser” er en indkredsning af, hvordan gentagelsen rummer et kritisk
potentiale, og hvordan litteratur og tænkning kan få dette potentiale frem.
Jeg står stadig ved beskrivelsen af gentagelsesfigurens kritiske
potentiale. Men skulle jeg formulere samme projekt i dag, ville jeg i højere
grad betone behovet for at knytte gentagelsen an til konkrete
magtstrukturer: Når vi indkredser, gentænker, et givent fænomen, hvilke
strukturelle magtforhold, interesser og konsekvenser er da involverede i
det, vi beskriver? En gentagelsesanalyse bør i dag besvare: 1) Hvordan et
givent system/fænomen har udviklet sig; 2) hvilke konsekvenser dets
gentagelser skaber for forskellige strukturelle positioner; 3) hvordan vi selv
som tænkere gentager det; 4) hvilke sprækker og forandringspotentialer
tænkningens gentagelser af fænomenet/systemet muliggør. Tænkningen
viser et større samfundsmæssigt potentiale, når den grundigt gentager disse
spørgsmål.
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abrikostræerne findes, abrikostræerne findes (Christensen 1981: 7).
[… La] structure d’itérabilité […] portant identité et différence, répétition et
altération, etc., ’elle-même’ à aucune conceptualité pure, simple et idéalisable.
Pas de procès ou de projet d’idéalisation sans itérabilité mais pas
d’idéalisation possible de l’itérabilité. (Derrida 1990: 135).1

En indbydelse2
Hvad er en gentagelse? Nej, forfra, lad mig prøve igen. Hvad er
gentagelighed? Eller mere teknisk formuleret: Hvad er iterabilitet?
Det var allerede givet, denne tekst måtte starte med et citat, med flere.
Teksten måtte tale ud fra en kontekst, den måtte stå i relation til
forudgående tekst – om ikke andet så måtte den bestå af ord hentet, citeret
fra sproget og nu fremdragne, forandrede i denne kontekst. Teksten måtte
gentage. Hvad vil det da sige at gentage? Hvad er, gør gentagelighed?
Hvilken betydning har gentagelighed for vores måde og mulighed for at
erkende og tænke over verden? Og hvordan kan denne betydning belyses
med kunsten?
I den følgende tekst vil jeg lade mig indbyde af Inger Christensens
langdigt alfabet (1981) til at undersøge vidden af Jacques Derridas tanker
om gentagelighed. Jeg vil indkredse og afsøge mulighederne og
begrænsningerne ved gentagelsernes betydning for vores erkendelse.
Teksten vil tage sit udgangspunkt i alfabet som vej ind til både Derridas
tanker om gentagelser og til elementer af Martin Heideggers tænkning
(alfabet som indbydelse og eksempel), fra Heideggers begreb om den

1 ”[…] Iterabilitetens struktur […] bærer identitet og forskel, gentagelse og forandring, etc.,
uden at ’den selv’ er en ren, simpel eller idealiserbar begribelse. Ingen idealiseringsproces
eller intet idealiseringsudkast uden iterabilitet, og dog er det ikke muligt at idealisere
iterabiliteten.” (Hvor der foreligger danske oversættelser, har jeg bragt disse.
Oversættelserne fra Limited INC er mine egne).
2 Indledningsvis vil jeg gerne rette et varmt tak til artiklens reviewere samt artiklens
redaktør. Artiklens udformning står i gæld til deres konstruktive og engagerede
overvejelser som har bidraget væsentligt til at skærpe og gentænke den foreliggende tekst.
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ontologiske differens vil jeg bevæge mig mod Derridas begreb om la
différance (identitet og differens). Med introduktionen af disse begreber
kan teksten nu nærme sig Derridas tanker om gentagelighed, og jeg vil her
driste mig til at spørge hvad gentagelser betyder for tænkningen (tid og
tænkning), dette vil jeg derefter udfolde ved at fremhæve kunstens
mulighed for at indbyde til tænkning (Kunstens mulighed for at indbyde til
at gentage tænkningen); begge afsnit vil således undersøge mulighederne
for at erkende og skabe forandringer på trods og i kraft af gentagelser.
Endelig vil jeg fremhæve nogle grænser som gentagelserne sætter for vores
erkendelse (gentagelighedens grænser). Undersøgelsen tager primært
udgangspunkt i en læsning af Derridas Limited INC (1990) og ”La
différance” (1972). Disse tekster vil blive sat i perspektiv med inddragelse af
tanker af andre filosoffer og kommentatorer hvor det har forekommet
relevant. Jeg vil i første omgang vende tilbage til det første eksplicitte citat.
Lad os drage af sted!

alfabet som indbydelse og eksempel
Christensens langdigt alfabet åbnes med den tilsyneladende simple
sætning: ”abrikostræerne findes, abrikostræerne findes” (Christensen 1981:
7). Tekstens fortæller optræder først eksplicit i digtet senere, men allerede i
første sætning har vi en antydning af en relation mellem læser og fortæller:
”abrikostræerne” står i bestemt form hvilket grammatisk forudsætter at
læseren har et forudgående kenskab til netop disse abrikostræer. Læserens
forudgående bekendtskab med abrikostræerne indikerer et sammenfald
mellem læserens verden og den verden som digtet gestalter. Digtet trækker
læserens kontekst med ind i digtets ved at gentage et bekendt ord. Når jeg
har citeret digtet, er dette en gencitering af en tekst som selv citerer. Hvad
betyder da dette at gentage?
Derrida påpeger at 'iter' i 'iterabilitet' betyder 'på ny', og at det
sandsynligvis kommer af 'itera' fra sanskrit som betyder 'anden' (Derrida

103

Johannes Lundberg

1990: 27). I Derridas begreb om iterabilitet ligger der et forhold til det andet:
I hver gentagelse sker der på ny en forandring som lader noget andet træde
frem. Med Heidegger kan digtet netop beskrives som en frembringelse hvor
noget bliver bragt frem for os, så vi kan se det på en anden måde, så vi kan
sanse andre dele af verden (Heidegger 1999: 41ff).
alfabet er en meget konkret fremstilling af verden gennem
opremsningerne af hvad der findes og hvilke måder det findes på. alfabet
fører læseren ind i en fascination af det der findes, eller måske vigtigere af
at det findes. Heideggers begreb om den ontologiske differens træder her
frem, altså forskellen mellem 'det værende': det, der er/findes og 'væren':
det at det er/findes. Hvor det værende betegner tingene, så betegner væren
det at noget er. Væren kan forstås som en betegnelse for vores erkendelse:
Vi forstår aldrig noget i sig selv, det er netop os der forstår det – inden for
vores horisont og ud fra vores måde at forstå på. Vi siger om noget at det er
sådan og sådan, vi forstår noget som noget, og dermed er det aldrig absolut
identisk (Heidegger 2007: 24ff, Heidegger 1999: 82). Udsagn som
”abrikostræerne findes”, ”bregnerne findes” og ”cobaltbomben findes”
vækker trods den sparsomme information en interesse hos læseren.
Sætningerne kalder på en æstetisk refleksion: Som nævnt forudsætter den
bestemte bøjningsform at vi allerede er bekendte med de benævnte
fænomeners eksistens, og dog benævner det efterfølgende ord at de ”findes”
hvorfor digtet kan siges at indskrive en forskel i væren. Som indikeret med
Heideggers ontologiske differens, beskriver digtet ikke bare at det og det
findes, men derimod også at det findes (for os). Med den sene Heidegger in
mente kan man sige at digtet viser os vores væsensbetragtning af
fænomenerne: Vi ser netop fænomenerne som vi ser dem (se Heidegger
2012: 19 og 45f).
Gennem digtet sker der en løbende udfoldning og præcisering af
hvordan digtets frembragte fænomener findes, som når vi i f-digtet får mere
at vide om på hvilken måde fiskehejren findes. I udarbejdelsen af
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cobaltbomben ”sikrer [vi] den ekstremt / skadelige virkning” (Christensen
1981: 37), og undervejs som digtet udfolder sig efter fibonaccirækkens
accelerationsprincip, bliver det stadig tydeligere hvordan væren i digtet står
i relation til en evig trussel om udslettelse, forsvinden. I alfabet er
endelighed et presserende værensvilkår, og generelt er endelighed et vilkår
ved livet, ved væren: ”The desire to live on after death is not a desire for
immortality, since to live on is to remain subjected to temporal finitude.”
(Hägglund 2008: 2), som Martin Hägglund skriver i sin udlægning af
Derridas tænkning, og dermed også af Heideggers. alfabet starter med småt
og indeholder ingen punktummer, langdigtet er forbundet med både det
som går forud for og kommer efter den trykte tekst; vi er kastet ind i en
”infinite finitude” (ibid.: 142) hvor ”[…] alt / kan forvandles // til intet […]”
(Christensen 1981: 37). Væren er altid en væren hen imod døden – måske
er det radikale ved Heideggers og særligt markant Derridas tænkning at den
ikke stopper, at den altid er endelig? Væren forbliver aldrig uforandret,
tiden er forandringer – som Hans-Georg Gadamer skriver: ”Heideggers tese
var,

at

væren

selv

er

tid.”

(Gadamer

2004:

245).

Værens

mulighedsbetingelse er værens egen forvandling – og i sin mest radikale
forstand en forvandling til intet.
Værens tidslighed medfører værens forandring, men denne forandring
implicerer også en gentagelse. Som indikeret i starten, og som teksten
løbende vil vende tilbage til, bevæger sproget sig i gentagelser af sig selv; når
fortælleren skriver det første ord, ”abrikostræerne”, i bestemt form, peger
det eksplicit på dette. Vi kan identificere ord i bestemt form ud fra et
forudgående kendskab til disse ord. Men samtidig er der væsentligt mere på
færde end en identisk gentagelse, for selvom der nok refereres til samme ord
og samme betydning, sker der noget nyt: Abrikostræerne bringes frem i en
poetisk tekst. Alene det at vi som læsere ved at der er tale om en poetisk
tekst, gør at vi 'hører' (i ordets udvidede franske betydning, 'forstår',
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'entendons') ordene på en anden måde. Kunstværket har mulighed for at
lade en tanke eller en erkendelse tildrage sig.
I alfabet er gentagelserne af forskellige fænomener der ”findes” med
til at sætte fokus på det at de findes, idet vores opmærksomhed retter sig
mod det gentagede som et holdepunkt i digtet. Men på samme måde som
digtet kan siges at skrive væren frem, og ikke kun de ting der er, retter digtet
også fokus mod gentageligheden selv. Således åbnes digtet netop med
”abrikostræerne findes, abrikostræerne findes” (Christensen 1981: 7, min
kursivering) – gentagelsesmomentet forstærkes desuden yderligere hvis vi
igen medtænker den bestemte bøjningsform hvormed abrikostræernes
eksistens benævnes hele fire gange i første sætning. Gentagelserne kan
læses på flere måde, men først og fremmest må det understreges at de gør
noget andet ved teksten end hvis den var formuleret uden gentagelser. Det
er gentagelighedens mulighed at den lader noget nyt træde frem:
”L’itération […] introduit une déhiscence et une brisure essentielles.”
(Derrida 1990: 46).3 4
Gentagelsen kan være med til at vække læserens forundring over hvad
det vil sige at abrikostræerne, eller noget i det hele taget, findes. Gentagelsen
kan også læses som fortællerens tvivl om hvad der findes i verden, som et
forsøg på at gribe fast om det der findes. Ordene, alfabetet kan ses som
måder at søge ly mod døden der truer tingene:
[…] se kun
hvor enkelt et tegn
hvori som et væsen
sandheden spejler

”Iterationen […] introducerer en essentiel åbning [eller udspring af en frøkapsel] og et
essentielt brud [eller springning].”
4 Værd at bemærke er at Derrida andetsteds har påpeget ”brisure”s mulighed for at betegne
de forskelle en artikulation fører med sig (Derrida 1967: 96). En tanke der kan siges at være
eksemplarisk for Derridas tænkning.
3
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sig; se kun hvor
sandt, nådigt; lad
tingene ligge; læg
ordene til, men lad
tingene ligge; se
med hvilken lethed
de selv finder læ
bag en sten; se med
hvilken lethed de
lister sig ind i
dit øre og hvisker
til døden om at gå
(Christensen 1981: 40).

I citatet finder tingene læ mod døden, hvisker til den om at gå. Tingene
bliver benævnt med alfabetets ord, det er med ord at der hviskes til døden,
og det er som tegn at sandheden kan spejle sit væsen; ordene lægges til.
Bemærk desuden den varierede brug af 'at finde', fænomenerne findes af os
eller finder os, de af-slører sig for os; en brug der ikke kan oversættes direkte
til hverken est eller existent. Sidstnævnte er forsøgt i den franske
oversættelse: ”les abricotiers existent, les abricotiers existent” (Christensen
1984: 21). Hertil bør det betones at der er en forskel på om noget findes,
eller om noget er: Digtet rummer ikke alle aspekter af den ontologisk
differens, men det omvendte er heller ikke tilfældet. Den tidligere stråstreg
mellem er og findes bør altså streges ud.
Indtil videre har jeg i teksten undersøgt alfabet som en frembringelse
som vi som læsere er en del af, og som rykker ved (vores forståelse af) den
verden vi er en del af. Jeg har foreslået hvordan alfabet lader den
ontologiske differens træde frem, og hvordan forholdet mellem væren og
dens forsvinden belyses.
Mens digtets fortæller søger læ bag alfabetets ord, fremviser digtet en
skrøbelig, endelig verden. Digtet er fremstillet på en sådan måde at læseren
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i høj grad kan sætte sin egen forforståelse i spil – hvormed digtet kan åbne
for en (for)undring over fænomenernes væren og gentagelighed. Det
poetiske sprog lader os nærme os disse aspekter af vores erkendelse af
verden. Det er et udgangspunkt for denne tekst at det poetiske sprogs
muligheder for at frembringe indsigter for mennesket er berigende for en
filosofisk undersøgelse af vores erkendelse. I det følgende vil jeg med
Derridas forskelstænkning udfolde hvad jeg her med alfabet har indikeret,
hvorved dette indledende afsnit kan ses som en præsentation af hvad resten
af teksten vil tage afsæt fra, nuancere, gentage.
Identitet og differens
Il n'y a pas d'essence de la différance, celle-ci (est) ce qui non seulement ne
saurait se laisser approprier dans le comme tel de son nom ou de son
apparaître, mais ce qui menace l'autorité du comme tel en général, de la
présence de la chose même en son essence. (Derrida 1972: 27).5

Begribelsen af verden løber gennem tænkningens tradition fra antikken til i
dag. Vi forsøger at få hold på verden, præciserer vores forståelse af verden;
vi foreslår definitioner af noget som noget. Lad os dvæle her.
Hvilke muligheder har vi for at erkende noget som noget? Hvis vores
bevidsthed kunne være fuldt nærværende ved det vi forsøger at beskrive,
ville der ikke være behov for at beskrive dette ”noget som noget”, for da ville
vi kunne nøjes med ”noget”. Ligeledes er identitetssætningen udtrykt ved ”a
= a”, og ikke slet og ret ”a”. Når vi lytter mere omhyggeligt til sætningen, så
lyder den ifølge Heidegger egentlig: ”[…] a er a.” (Heidegger 1999: 82).
Heideggers tanke er at identiteten rummer den ontologiske differens i selve
sin formulering – hvis vi lytter til denne, kan identitetssætningen vække
tænkningen. Væren er det værendes grund hvorudfra vi erkender verden;
identitet er en måde hvorpå vi erkender, og det sker ligeledes ud fra væren i

5 ”Der gives intet differancens væsen, den (er) det som ikke blot ikke ville kunne tilegnes i
sit navns eller sin fremtrædens som sådan, men som truer ethvert som sådan på dets
autoritet, selve sagens nærvær i sit væsen.” (Derrida 2002: 80).
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relation til os som værensudsigere. Men når vi tænker identitetssætningens
værensgrund, foretager vi et spring. Et spring ud i det ukendtes afgrund –
hvorved en begivenhed kan åbne nye erkendelser for os, hvorved
tænkningen kan begynde (ibid.: 82-91).
Sådan tænker Heidegger den ontologiske differens’ muligheder for at
åbne nye indsigter for os, for at åbne os selv imod en tildragelse. Det er
denne tænkning som Derrida afsøger i sin ”puissance de provocation”
(Derrida 1972: 24); og det er denne søgen teksten indtil nu har forsøgt at
bane vejen for. Det er i sin undersøgelse at Derrida ud- og ombygger (dekon-struerer) sproget for denne tænknings konsekvenser og grænser.
Derrida fremhæver forskellen i den ontologiske differens, og udvikler
i forlængelse heraf sin tanke om la différance. Enhver forståelse af det
værende hviler på væren, men væren selv kommer først til begreb via det
værende som udsiger væren. Væren udfolder sig altid inden for en kontekst
hvorfor der altid vil være noget der er fraværende i denne kontekst; eller
formuleret omvendt, om afstanden mellem en afsender og en modtager af
en indkøbsseddel: ”Si l’émetteur et le récepteur étaient si présents à
l’opération, et si présents à eux-mêmes puisque par hypothèse ils sont ici le
même, comment pourrait-on même les distinguer?” (Derrida 1990: 99).6
Fraværet er en betingelse for vores erkendelse, og samtidig en mulighed for
at vi kan erkende noget andet eller på en anden måde end vi i forvejen har
erkendt det.
Fraværet peger på at der altid vil være forskelle som ikke træder frem
i værens- eller væsensbeskrivelsen. Historien er betingende for den kontekst
som vores værensforståelse udfolder sig inden for. For at blive vores
mulighedsbetingelser for erkendelse bevidst, må vi søge at opspore de

6 ”Hvis afsenderen og modtageren var handlingen helt nærværende og hver især var sig selv
helt nærværende, som for hypotesen her er det samme, hvordan kunne man så skelne
mellem dem?”
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konstituerende bevægelser som vores nuværende situation er skabt af. Men
disse konstituerende bevægelser skaber selv fraværende forskelle, og:
La trace même de la différence a sombré. Si nous admettons que la différance
(est) (elle-même) autre que l'absence et la présence, si elle trace, il faudrait
parler ici, s'agissant de l'oubli de la différence (de l'être à l'étant), d'une
disparition de la trace de la trace. (Derrida 1972: 24f).7

Vi har aldrig en fuldtud nærværende adgang til vores mulighedsbetingelser
for erkendelse, og vi kan kun opstøve et spor af et spor efter deres
konstitutions evige bevægelse.
La différance er ikke, og den kan heller ikke have noget væsen, den er
derimod en betoning af det spil af forskelle som er med til at konstituere
vores muligheder for erkendelse, en betoning af de fraværende forskelle ved
væsenet, ved det der er. Det er således la différance er en fremhævning af
det ”[…] qui menace l'autorité du comme tel en général […]” (ibid.: 27).8
For Heidegger endte springet ud i afgrunden ikke i intetheden, men
blev derimod en måde at nærme sig lysningen af tildragelsens væsen, når
Derrida udfordrer selve væsenet, hvor leder det da tænkningen hen?
Tid og tænkning
efteråret findes; eftersmagen og eftertanken
findes
(Christensen 1981: 11).

Lad os forfølge sporet af tænkningens tid. Vi erkender i tid, som tid. Vores
erkendelse er sammensat dels af den forudgående kæde der evigt er i gang
med at konstituere os, og dermed foretager vi også en evig rekonfiguration
af denne forudgående bevægelse, og dels af det der sker som vi bevidst eller
ubevidst opfatter (se Husserl 1999: 65ff og 93). En anden måde at beskrive

”Selv sporet efter forskellen har fortonet sig. Hvis vi antager, at differencen (selv) (er)
anderledes end fraværet og nærværet, hvis den sætter spor, må vi her, hvor det drejer sig
om glemslen af forskelle (mellem væren og værende), tale om forsvindingen af sporet efter
sporet.” (Derrida 2002: 77).
8 ”[…] som truer ethvert som sådan på dets autoritet […]” (Derrida 2002: 80).
7
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det sidste på kunne være ved at sige at vi kun opfatter noget når der er sket
noget – at tid er forandring. Ved at spørge til disse forandringer, bliver det
muligt at nærme sig det indledende spørgsmål om gentagelse. Enhver
begivenhed forudsætter en relation til det forudgående (i fysikken bruges
'revolution' som betegnelse for at noget har foretaget en fuld rotation, så det
er tilbage ved udgangspunktet – en definition som synes sigende for
udfordringerne for en revolution af politikken og tænkningen). Som
Maurice Merleau-Ponty har formuleret det:
Il serait absurde de considérer la poésie de P. Valéry comme un simple épisode
de l’aliénation économique : la poésie pure peut avoir un sens éternel. Mais il
n’est pas absurde de chercher dans le drame social et économique, dans le
mode de notre Mitsein, le motif de cette prise de conscience. […] L’acte de
l’artiste ou du philosophe est libre, mais non pas sans motif. Leur liberté réside
dans le pouvoir d’équivoque dont nous parlions tout à l’heure ou encore dans
le processus d’échappement dont nous parlions plus haut ; elle consiste à
assumer une situation de fait en lui donnant un sens figuré au-delà de son sens
propre. (Merleau-Ponty 1945: 201, fodnote 1).9

Merleau-Ponty kan her siges at forvarsle Derridas tænkning – eller måske
er det snarere denne tænkning som Derrida gentager? Tænkningens
anstrengelse er her at vi må medtænke det historiske, økonomiske,
psykologiske, men at ingen af disse, selv ikke tilsammen, kan beskrive
fænomenet udtømmende. Som med metafysikkens 'som sådan' er vi henvist
til at tænke uden absolutte kategorier, og dog må vi stadig tænke i
kategorier, i det sprog vi er født ind i – tænkningen kan højst være på vej.
Samtidig har filosoffen og kunsteneren også en mulighed for at bringe
noget nyt frem, en mulighed for at forandre sproget. Ethvert udtryk, ethvert
fænomen rummer også et fravær, men heri også en mulighed for
flertydighed. Denne mulighed skal forstås som en mulighed for at skabe

9 ”Det ville være absurd at betragte P. Valérys digtning som en simpel episode knyttet til
økonomisk fremmedgørelse: den rene digtning kan have evig mening. Men det er ikke
absurd at søge motivet for denne bliven sig bevidst i det sociale og økonomiske drama, i vor
Mitsein-måde. […] Kunstnerens eller filosoffens handlen er fri, men ikke uden motiv. Deres
frihed beror på den tvetydige evne, vi netop har omtalt, eller på den løsrivelsesproces, vi
tidligere talte om; den består i at overtage en faktisk situation og tilskrive den en symbolsk
mening foruden dens egen mening.” (Merleau-Ponty 2009: 188, fodnote 176).
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noget andet – men en skabelse som altid står i relation til den situation, det
motiv som den udgår fra. For Merleau-Ponty ligger muligheden i at stille
skarpt på de forbindelser der skaber fænomenerne; det gælder om i
tvetydigheden at søge det uudtalte og bringe det frem, eller om netop at lade
os se fænomenerne sådan som de viser sig for os:
”Il [Cézanne] ne veut pas séparer les choses fixes qui apparaissent sous notre
regard et leur manière fuyante d'apparaître, il veut peindre la matière en train
de se donner forme, l'ordre naissant par une organisation spontanée.”
(Merleau-Ponty 1966: 23).10

Fænomenet er i færd med at tage form da vores erkendelse netop sker i tid.
Og vi kommer først til vores erkendelse efter at begivenheden allerede er
sket – som Friedrich Nietzsches gale menneske sagde: ”Lyn og torden
behøver tid, stjernernes lys behøver tid, gerninger behøver tid, også efter at
de er gjort, til at blive set og hørt.” (Nietzsche 1997: 126). Erkendelsen
tildrager sig i tomrummet, tiden efter begivenheden, i vores eftertankes
gentagelse.
Nu skrev jeg for et øjeblik siden om at erkende fænomenerne sådan
som de viser sig for os. Men når nu dette 'som sådan' er svækket hvorfor så
stadig tale om det, og hvordan? Hvordan erkende og hvordan tænke hvis
dette 'som sådan's autoritet er truet? Måske bør vi som Nietzsche og
Christensen snarere tale om eftertanken end om tænkning, om eftersmag
snarere end om den umiddelbare kunstoplevelse – eller i hvert fald om tiden
i relation til eftertiden, om efter-året.
Ifølge

Derrida

er

det

la

différance,

altså

det

spil

af

forskelle/udsættelser som vi kun kan erkende spor af, ”[…] qui menace
l'autorité du comme tel […]” (Derrida 1972: 27). Truslen mod ethvert 'som
sådan's autoritet indikerer at tid og erkendelse skal tænkes i relation til
hinanden; måden vi ser og 'hører' fænomener på er betinget af den situation
10 ”Han vil ikke adskille de faste ting, som viser sig for vort blik og deres flygtige måde at
vise sig på, han vil male materien, som er i færd med at antage form, en spontan
organisations orden, der er ved at blive født.” (Merleau-Ponty 1994: 18f).

112

Om gentagelser

de møder os i, men også vores oplevelse af dette møde forandrer sig over tid.
Efter at have læst et spor af la différances spil frem i alfabet – efter
eftertanken har forandret vores forståelse af alfabet og af 'at findes' – er det
ikke muligt at læse ordet 'findes' på helt samme måde som før; ordet vil nu
til en vis grad altid minde os om, vække os til at tænke over forholdet mellem
det der findes og det at det findes. Eftertankens gentagelser forandrer
mulighederne for at erkende og erindre det samme fænomen. Sådan
mærker vi tiden.
Da vi ofte har svært ved ubrudt at fastholde en tanke og let lader os
distrahere af mangfoldige sanseindtryk, synes det væsentligt at spøge: Hvad
vil det sige at opholde sig ved en tanke eller ved et spørgsmål? Er det ikke
netop at gentage et spørgsmål? Som Alain skriver om sin læremester, Jules
Lagneau: ”[… Lagneau] ne nous invitait jamais à considérer l’enchaînement
des démonstrations; plutôt il tournait et retournait l’exemple.” (Alain 1925:
148).11 Når vi bliver stillet et spørgsmål, gentager vi det ofte for os selv i tro
på at vi med gentagelsen mere præcist vil kunne indkredse et svar, eller at
gentagelsen vil kunne lede os til en ny besvarelse af samme spørgsmål. På
samme måde med indlæring: Små børn sætter ofte pris på at få fortalt de
samme historier igen og igen, at blive fortrolige med dem, en pianist øver
sig ved at gentage de samme sekvenser indtil de 'sidder i fingrene', eller når
vi søger at opnå en bestemt tilstand ved at efterligne, gentage den – som
Merleau-Ponty skriver, med søvnen som eksempel: ”[…] je m'étends dans
mon lit, sur le côté gauche, les genoux repliés, je ferme les yeux, je respire
lentement, j'éloigne de moi mes projets. […] j'appelle la visitation du
sommeil en imitant le souffle du dormeur et sa posture.” (Merleau-Ponty
1945: 191). 12 Vi gentager mønstrer for at blive fortrolige med visse

”Lagneau […] opfordrede os aldrig til at overveje bevisernes sammensætning; snarere
vendte og drejede han eksemplet.” (Alain citeret i Olesen 1993: 38).
12 ”[…] jeg lægger mig ned i sengen på venstre side med bøjede knæ, lukker øjnene, trækker
vejret langsomt, bringer mine forehavender på afstand. […] jeg påkalder søvnens komme
ved at efterligne den sovendes åndedræt og stilling.” (Merleau-Ponty 2009: 125).
11
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handlinger, og det er via gentagelser at vi kan forandre vores egen tilstand
– ligesom gentagelsen er en måde at vende og dreje en tanke på.
Forfra. Det nærværende kan kun træde frem på sin scene hvis det
relaterer sig til noget andet end sig selv, øjeblikket er udspændt og forrevet;
det nærværende implicerer et fravær (Derrida 1972: 13). Jeg skrev tidligere
at fraværet er en betingelse for at vi kan erkende noget andet eller på en
anden måde end vi i forvejen har erkendt. Men er erkendelse ikke netop
dette: At erkende noget nyt, noget andet? Hvis truslen mod erkendelsen
involverer at vi aldrig kan erkende det samme, så er dette også erkendelsens
og tænkningens mulighed; ligesom tænkning er gentænkning, bliver
erkendelsen først erkendelse når noget erkendes som gentaget. Det synes
nu relevant at vende tilbage til det indledende citat: Idealisering er kun
mulig i kraft af gentageligheden, men gentageligheden kan ikke endegyldigt
idealiseres (Derrida citeret i Lundberg 2016: 1). Gentagelighed forandrer
altid, vi siger og forstår altid noget andet:
L’itérabilité altère, elle parasite et contamine ce qu’elle identifie et permet de
répéter; elle fait qu’on veut dire (déjà, toujours, aussi) autre chose que ce qu’on
veut dire, on dit autre chose que ce qu’on dit et voudrait dire, comprend autre
chose que…, etc. (Derrida 1990: 120).13

For Derrida muliggør gentageligheden forandring, forskydning; den
muliggør at vi på en ny måde vender tilbage til noget, og idet vi ”vender
tilbage”, står vi i et forandret, tidsligt forhold til det vi gentager.
Gentageligheden muliggør at vi kan tilegne os en viden, hvorved vi kan opnå
en forandret tilstand. At fastholde en tanke handler ikke så meget om at
forblive uforandret ved denne tanke, men om at sætte tanken i bevægelse,
om at gentage det tænkte på nye måder, sætte det i relation til andre tanker
for derved at nå til nye erkendelser af et givent forhold. Vi er nødt til at
gentage tænkningen for overhovedet at tænke.
13 ”Iterabiliteten forandrer, den snylter på og forurener det som den identificerer og som
den tillader at gentage; den gør at man (altid, allerede, også) vil sige andre ting end man
ville sige, man siger andre ting end man siger og end man ville sige, forstår andre ting end
…, etc.”
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Kunstens mulighed for at indbyde til at gentage tænkningen
Vi må erkende noget som en slags modificeret gentagelse af noget gen-kendt
før vi kan erkende det som noget, og samtidig rummer gentagelserne også
en mulighed for at forandre vores erkendelse af noget. Jeg er muligvis gået
for vidt. Ofte risikerer gentagelser at blive opfattet som en reproduktion. Det
bliver derfor påtrængende at spørge: Hvad skal der til for at vi opfatter
forskellen i gentagelsen? For at dens forandringspotentiale åbnes så den
bliver mere end blot en reproduktion? Hvordan hidkaldes gentagelighedens
forandringspotentiale? Hvordan står gentageligheden i forhold til kunsten
og tænkningen?
Forleden hørte jeg Ralf Christensen og Kristian Leth tale om hvordan The
Knifes plade Silent Shout citerer andre musikstykker (Christensen & Leth
2012). Citerbarheden, gentageligheden ligger også i lyden – både i den
enkelte kunstners lyd eller stil (se Merleau-Ponty 1966: 35 og 95), i
melodien, men også i rytmen, der kun kan eksistere i kraft af gentagelser,
som regelmæssigheder og forandringer af disse gentagelser. Hjertes rytme
kunne signalere et særligt kropsligt forhold til lydens, udtrykkenes
gentagelser. Det samme gælder melodien i Edmund Husserls smukke
eksempel: Melodien er først idet en tone forholder sig til (gentager) en
forudgående tone – idet vores perception forbinder en tone med en
forudgående (Husserl 1997: 140-143), og derved er den en forandring og en
videreførelse af den forudgående (se Derrida 1990: 27). Det er først idet vi
opfatter noget som en gentagelse af noget, opfatter det i relation til noget
forudgående, opfatter visse strukturelle lighedstræk at vi erkender det. Det
er først som en struktur, som en gentagelse, at vi kan opfatte noget som et
kunstværk; kunst er sammensatte gentagelser. Ofte erkender vi fænomener
ud fra de strukturelle helheder som vi allerede har tilegnet os snarere end vi

115

Johannes Lundberg

lader fænomenernes, begivenhedernes lys forandre disse strukturer – hvad
skal der til for at en sådan forandring kan indtræffe?
Som tidligere indikeret har alfabet som kunstværk mulighed for at
bringe noget frem for os i et andet lys, for at lade en sandhed tildrage sig, afsløre sig for os (se Heidegger 1999: 41ff). Lad os nu dvæle ved, gentage
denne tanke. Kunst kan give os mulighed for at forholde os til sorg, trusler,
tvivl, erkendelser, etcetera ved at bringe disse frem for os i andre kontekster.
Ifølge Heidegger har kunsten mulighed for at sammensætte et værk på en
sådan måde at det kalder på tænkningen hos sin læser eller beskuer.
Læseren 'kaldes' eller 'ind-bydes' (på tysk ”heißt”) ved at indgå i digtets spil
(Heidegger 2012: 19f og 107-116).14 Det er først når læseren indgår i digtets
spil at det kan lede læseren til at tænke; digtet kan opstille nogle ledetråde,
men det kan aldrig forudbestemme hvordan det vil blive læst, da dette
afhænger af hvordan den enkelte læser spiller sammen med digtet, og i hvor
høj grad dette sammen- eller modspil formår at vække utænkte tanker hos
læseren. Som tidligere fremhævet, kan læsningen af alfabet indbyde os til at
stille værensspørgsmålet, digtet kalder os til at betænke det uudtalte mellem
det værende og væren, og når vi betænker dette, får vi ifølge Heidegger
mulighed for at tænke, for at lytte til hvad tænkningen vil sige os (Heidegger
2012: 226ff). Derrida udvikler i Limited INC sit begreb om iterabilitet i
diskussion med talehandlingsteorien. ”Speech act” er andetsteds sigende
blevet 'oversat' til det franske ”mot d’ordre”; en vellykket talehandling kan
siges at være et slagord, et løsen eller en ordre der fordrer en reaktion
(Deleuze & Guattari 1980: 95-139). I området mellem Heideggers og
Derridas tænkning kunne speech act måske på dansk oversættes til 'at
indbyde'?
Lad os se nærmere på muligheden for at interagere i verden, for at
påvirke hinandens tanker: Lad os spørge til forholdet mellem kunsten og
14 Se dertil Gadamer 2004: 101-118 for en uddybning af forholdet mellem kunstens og
spillets tryllebinding.
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talehandlingsteorien. Jeg vil påstå at internettet, kunsten og teksten aldrig
var blevet så udbredte hvis ikke det var fordi de appellerer til vores måde at
erkende verden på, og som kommunikationsmedier virker de i kraft af
tegnenes gentagelighed. Som Derrida har argumenteret for, så ekskluderer
John L. Austin gentageligheden fra tegnets struktur, idet Austin ekskluderer
skuespillerens replikker fra sin analyse af performative talehandlinger,
eftersom replikkerne, skuespillet, er eksempler på tegnenes gentagelighed
(Derrida 1990: 42ff). Temaet for Derridas foredrag ”Signature événement
contexte”, som udgør første del af Limited INC, var kommunikation (ibid.:
17-20), og en hovedpointe synes at være at al kommunikation, alle tegn,
nødvendigvis rummer muligheden for at kunne gentages. Allerede det at
forstå et tegn er at gentage det på en ny måde, idet modtageren aldrig forstår
tegnet på samme måde som afsenderen; hvis ikke modtageren opfatter
tegnet, vil tegnet ikke blive gentaget, men som tegn må det stadig rumme
muligheden for at blive gentaget i en anden læsning (ibid.: 95-100).
Kunsten har fra gammel tid været beskrevet som en mímisis, en
efterligning – eller måske med ovenstående in mente: En gentagelse der på
én gang forholder sig til og forandrer den verden den udspringer af? Hvis
ikke det var fordi John R. Searle var så forhippet på at sætte ”fiction” lavere
end ”real life” (Searle 1977: 204ff), ville hans begreb om deklarative
sproghandlinger synes rammende for poesien: ”In human languages we
have the capacity, not only to represent reality, both how it is and how we
want to make it be, but we have the capacity to create a new reality by
representing that reality as existing.” (Searle 2009: 198). Citatet er,
nødvendigvis, forskudt fra sin kontekst, og på siden efter påpeger Searle da
også at dette kun vedrører sociale, institutionelle forandringer (ibid.: 199).
Mere interessant er betoningen af hvordan vi med sproget, tegnene, skaber
den verden som vi beskriver; vores sprog er ikke en repræsentation af men
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interagerende i verden15 – og det tilsyneladende betinget af muligheden for
gentagelighed, for forskydninger.
Kunsten har mulighed for at indkredse en del af verden så denne del
som gentaget fænomen formår at vække læseren eller beskuerens eftertanke
over det frembragte. Således kan kunsten siges at være eksemplarisk for
forholdet mellem gentagelighed og erkendelse, idet kunst qua gentagelse
kan lede sin læser eller beskuer til nye, forandrede erkendelser; kunsten kan
præsentere os for erkendelser som kalder på nye svar, som må 'høres', og
derfor gentænkes, på andre måder – eller sagt poetisk:
der er noget særligt
ved duernes måde
at leve mit liv
som en selvfølge på
[…]
det kan føles forkert
at det aldrig er duerne
selv der med sindsro
digter om duer
[…]
de ved ikke selv
at især deres flugt
deres vinger forbindes

15 Lig Merleau-Pontys tidligere citerede tanker om at mime og det at prøve at falde i søvn:
”Comme les fidèles, dans les mystères dionysiaques, invoquent le dieu en mimant les scènes
de sa vie, j'appelle la visitation du sommeil en imitant le souffle du dormeur et sa posture.
Le dieu est là quand les fidèles ne se distinguent plus du rôle qu'ils jouent, […] je réussis à
devenir ce que je feignais d'être […]” (Merleau-Ponty 1945: 191).
”Ligesom de troende i de dionysiske mysterier fremmaner guden ved at mime scener fra
hans liv, påkalder jeg søvnens komme ved at efterligne den sovendes åndedræt og stilling.
Guden er tilstede, når de troende ikke længere er forskellig fra den rolle de spiller, […] det
lykkes mig at blive, hvad jeg foregav at være […]” (Merleau-Ponty 2009: 125f).
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med blidhed og fred
et forhold der snart
gør det næsten umuligt
at omtale duer som duer
i et digt for eksempel
(Christensen 1981: 67f)

Duerne i digtet lever vores liv idet vi retter os imod dem; vores liv træder
ind i deres, vi forbindes idet vi læser digtet. Duerne vil altid kun være
repræsenteret af andre, men aldrig repræsenteret i sig selv; dette kan siges
at være symptomatisk for det skrevne i denne tekst: Intet er repræsenteret
i sig selv, men altid som noget, og dermed altid som en forskydning af det
der søges repræsenteret. Det kan synes ”næsten umuligt / af omtale duer
som duer”, idet ethvert 'som sådan' er truet på sin autoritet, og dog er det
kun næsten umuligt da det kun er som noget (andet) at tegnene kan
repræsentere, at vi kan kommunikere. Et kunstværks fremstilling kan indbyde os til at fastholde, gentænke et fænomen, til via en gentænkning at
afsøge nye forbindelser, erkendelser – til at tænke.
Gentagelighedens grænser
Gentagelserne skaber en mulighed for at lade nye erkendelser tildrage sig;
de er en måde hvorpå vores erkendelse kan begribe hvad der er det nye i
noget allerede velkendt. Men gentagelserne ekskluderer også altid andre
muligheder som ikke bliver indkredset i en given gentagelse.
Når Husserls melodi er illustrativ for vores erkendelse, hvilken
betydning får det så når to melodier supplerer hinanden som et
kontrapunkt? Måske kan man med Merleau-Ponty sige at det ene
sanseindtryk (den ene melodi) danner bagrunden for det andet (den anden
melodi) som træder i forgrunden, hvorved de træder frem for os i en helhed
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(se Merleau-Ponty 1966: 86). 16 Dette peger på at de snit vi lægger over
fænomenerne, den erkendelse som vi gentager – som vi ved at gentage noget
allerede kendt genkender og derved erkender – udgrænser andre mulige
sammenhænge. I en gentagelse af en sætning kan vi bruge det samme ord
flere gange, de samme bogstaver endnu flere, når vi taler, kan vi hakke i en
sætning, starte forfra, og selv papiret udgør aldrig helt samme bagrund. Når
jeg hakker i en sætning eller gentager det samme ord, er det en gentagelse i
en gentagelse (i en helhed for eksempel i form af en sætning), et evigt fravær
i et udvalgt nærvær; tekst og kontekst. Jean-François Lyotard har påpeget
hvordan enhver dom, enhver sætning altid udgør en eksklusion af andre
uudtalte sætninger eller udømte forhold, sætningen bærer derfor et
vidnesbyrd om en forudgående strid (différend) med andre sætninger.
Filosoffens rolle er ikke at undgå denne strid, men derimod at vidne om den
så vi bliver mere bevidste om den (jeg følger her Anne Elisabeth Sejtens
Lyotard-læsning, se Sejten 1990 og Sejten 1987). Denne forskelstænkning
synes lig Derridas différance, idet Derrida gør opmærksom på hvordan de
fænomener der møder os er spor af spor af spil af forskelle, hvor Derrida
søger at skrive spillet mellem det dominerende og det udgrænsede frem
(Derrida 1972: 23ff). Lad mig citere et kort digt:
To dage er ens.
(Davidsen 2015: 11).

Vi er som læsere umiddelbart i stand til at relatere til den følelse som digtet
præsenterer os for uden først at problematisere muligheden for absolut
identitet. Også ifølge Derrida synes det at være en betingelse for vores
erkendelse at vi opfatter fænomener i relativt stabile helheder,
idealiseringer, og netop derfor må vi gentagende gøre os bevidste om at vi
16 Digtets lyde, betydninger og komposition kan ligeledes siges at danne en for- og baggrund
således at disse udgør en anden art ”kontrapunkt” der lader en ny mening træde frem (se
Jakobson 1987: 80f).
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aldrig erkender en absolut helhed, men at enhver erkendelse af en helhed
skaber et nyt skel, en ny af- og udgrænsning (Derrida 1990: 232ff).
For at udvide eller forandre vores perception af eller tanker om noget
må vi betragte det på nye måder, vende og dreje det. Dette bliver muligt med
gentageligheden, idet noget kun kan komme til syne for os som en
forandring af noget allerede kendt. Men hvor kunsten kan siges at
eksemplificere gentagelsernes muligheder for at lade noget træde
(anderledes) frem og herved indbyde (kalde på, beordre) tænkningen, så må
vi samtidig betænke at disse gentagelser altid også er eksklusioner af andre
muligheder; vi må betænke det fraværende eller uudtalte i det nærværende.
En indbydelse
For 'nu' at gentage det skrevne: Gentageligheden kan beskrive vores
mulighedsbetingelser for at erkende, og det er netop i kraft af disse, af
gentagelserne, at kunsten kan udspille sig og vække tænkningen.
Gentageligheden umuliggør en absolut idealisering, men samtidig er det
kun i kraft af gentageligheden at vi kan idealisere – både idealiseringens og
gentagelighedens autoritet er truet af la différance. Gentagelsen er tidslig,
den skaber, er altid en forandring, og dog bevarer enhver gentagelse en
relation til det der forandres. Som indikeret med læsningen af alfabet så
ligger kunstens mulighed i at den kan gentage noget på en sådan måde at
den indbyder os til at gentænke det frembragte, og dog rummer en sådan
indbydelse også en udgrænsning, ligesom ethvert 'som sådan' rummer en
skrøbelighed – truslen mod og muligheden for erkendelse er som ret og
vrang i erkendelsens tekstur.
Andre forhold ved eller beskrivelser af vores erkendelse kan
fremhæves som (måske mere?) centrale, men disse er sat i parentes,
udgrænsede fra 'nærværende' tekst. Teksten har centreret sig omkring,
indkredset, gentaget spørgsmålet om forholdet mellem gentagelser,
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erkendelse og tænkning. Jeg vil slutte her og lade Dem kære læser, såfremt
De føler Dem tiltalt til det, gentage (forandre) dette (disse) spørgsmål; igen.
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Forord v. Gustav Løhde Frøhlich
Siden den epistemologisk-metafysiske skepticisme, som Kants kritiske filosofi
lagde an til, blev ét af de helt store spørgsmål for den tyske idealisme, hvorledes
det absolutte – forstået som betingelsen for en sand og hel erkendelsesmæssig og
ontologisk bekræftigelse, en fuldkommen relation mellem verden og subjekt –
kunne sættes, forstås og gyldiggøres. Hos særligt Fichte og Hegel ses enheden af
det absolutte og subjektet i form af et absolut ’jeg’ / ånd, som udgør en
videreudvikling fra den kantianske transcendentale apperception –eller det ’jeg’
som er enhedesliggørelsen af al erkendelse og væren.
Mads Platon-Rødsgaards læsning af relationen mellem Fichte og
Kierkegaard bidrager til en forståelse af udfoldelsen af subjekt-spørgsmålet fra
idealismen og over i eksistentialismen, og formår at undgå at appellere til Loncars
rent erkendelsesteoretiske læsning, som ikke tilstrækkeligt væsentliggør de
spekulative elementer hos Fichte. Idet Fichte udforsker de dobbeltheder der findes
i den kantianske filosofi – frihed/determinisme, transcendentalt subjekt/empirisk
subjekt – lader han dem gå fra, for Kant, upåviselige, nødvendige,
erkendelsesteoretiske og etiske antagelser, til proto-eksistentialistiske teser, da
menneskets bestemmelse grundlæggende bliver et spørgsmål om at vælge sig selv,
om at træde ind i den af Gud satte tilværelse, og finde sig selv. Hos såvel Fichte som
hos Kierkegaard ses den paradoksale dobbelthed af denne menneskets
bestemmelse ikke som et tegn på en fejlslutning i deres tænkning, men som et
grundvilkår i den menneskelige tilværelse.
Hvad dette peger hen imod, er selvsamme tankegang, som går igen fra
Hegels tese om individet som ''Durchdringung des Seins und des Tuns'' (sammenvævning af væren og handling) - til Heideggers ''Geworfenheit'' (kastethed). Tesen, at menneskets bestemmelse ikke er et spørgsmål om absolut
frihed eller determinisme, men hvad man gør med sin vilje i, og i kraft af, den
verden, hvori man er sat, og som man samtidig sætter.
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Efterord v. Mads Platon-Rødsgaard
Jeg er meget beæret over, at min artikel har fået lov til at komme med i
TIDskrifts 10 års jubilæumsudgave. Det er en artikel, jeg er meget glad for,
og som i stor grad har formet min filosofiske interesse. Første udkast, som
jeg sendte til TIDskrift, blev udsat for en meget saglig og konstruktiv
henrettelse af hele udkastet (ellers sådan husker jeg det). Den første titel til
udkastet var: Enten-Eller’s Enten-Eller – et Forslag, som efterhånden blev
ændret, da jeg forsøgte at bide over for meget. Det var en rigtig god kritik,
jeg fik, som gjorde, at jeg fokuserede på en mindre del af udkastet.
Efterfølgende har jeg skrevet to artikler og et speciale, der i høj grad
fulgte tråden, der blev lagt i artiklen. Her brugte jeg det materiale, jeg ikke
fik med i første udkast, og fik derigennem mulighed for at folde det ud. I mit
speciale var der fokus på at forklare, hvorledes Søren Kierkegaards EntenEller skulle forstås. Dermed, så var specialet muligheden for at få afsluttet,
hvad jeg startede i 2018 med mit artikelbidrag til TIDskrift. En stor tak til
TIDskrift og folkene bag, for at give en platform, hvor man kan fordybe sig
i sin filosofiske interesse under studierne.
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Abstract
This article presents a reading of Søren Kierkegaard’s philosophical
anthropology in his The Sickness unto Death (SD). This reading is done in
relation to the philosophy of Fichte. It is argued that both Fichte’s and SD’s
understanding of human selfhood can be seen as quite similar. Both Fichte
and SD argue that man in his core is a divided being. Selfhood is the ability
to reflect on the division within man. In this self-reflection the question
arises on how to define man as a free. Two choices are presented. Either
man has the ability to ground himself by himself, or man is grounded by
God. Both Fichte and SD agree that the correct understanding of freedom
must be seen in relation to God.

Indledning
Denne artikel præsenterer en læsning af Søren Kierkegaards filosofiske
antropologi i Sygdommen til Døden (fremover: SD) belyst med Johann G.
Fichtes filosofi. Ligeledes præsenterer artiklen en kontrast til Samuel
Loncars Fichte inspirerede udlægning af SD (Loncar 2010). Den centrale
forskel til Loncars artikel består i, hvorledes det absolutte jeg hos Fichte
forstås. Alexandre Guilherme har argumenteret for, at der eksisterer
forskellige udlægninger af Fichtes absolutte jeg (Guilherme 2010). Den
forståelse, der viser sig i Loncars artikel, er et udtryk for, hvad Guilherme
kalder den moderne læsning. Med dette menes, at det absolutte jeg hos
Fichte forstås som en aktivitet ved den menneskelige subjektivitet (ibid.:
10). Ifølge denne læsning kommer Fichte ikke med en metafysisk påstand
om verdenen, men det absolutte jeg har blot en epistemologisk funktion
(ibid.: 11). Hos Loncar resulterer dette i, at den største forskel mellem Fichte
og SD er, at Gud bliver introduceret i SD for at forklare selvforholdet. Som
Loncar skriver:
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To think of God as the being who gives unity and existence to the synthetic
self-referential relation that is a human being is simply to understand what
it means for Kierkegaard to say that the self has been ‘established by
another’. Whereas Fichte would have accorded all of this power to the
absolute ego, Kierkegaard transfers it to the power that establishes the self.
(Loncar 2010: 210)

Denne artikel præsenterer en læsning af SD som bygger på det Guilherme
kalder den klassiske læsning af Fichtes absolutte jeg. Med dette menes, at
det absolutte jeg hos Fichte forstås som Gud (Guilherme 2010: 5). I artiklen
argumenteres der for, at der ikke nødvendigvis er en synderlig forskel
mellem Fichtes og SD’s forståelse af selvforholdet.
Artiklen er struktureret således, at jeg først kort præsenterer, hvad jeg ser
som Fichtes metafysiske ramme og dens relation til mennesket. Herefter
udlægger jeg den filosofiske antropologi i SD. Dette gør jeg ved at bringe SD
i dialog med Fichtes værker. Specielt vil Fichtes Die Bestimmung des
Menschen (fremover: BM) blive anvendt. Ligeledes vil jeg underbygge mine
sammenligninger ved at inddrage SK’s tidlige forfatterskab.
Fichtes metafysiske ramme og mennesket bestemmelse
Dette afsnit præsenterer den metafysiske ramme i Fichtes filosofi, som jeg
vil anvende til at udlægge den filosofiske antropologi i SD. Jeg vil fokusere
på den del af Fichtes filosofi der omhandler spørgsmålet om frihed og
menneskets relation til det absolutte jeg.
Fichte anvender forskellige udtryk til at beskrive det absolutte jeg. I
BM hedder det bl.a.: ”der reine Wille” (Fichte 1879: 127) og i Über die
Bestimmung des Gelehrten (fremover: UBG): ”das reine Ich” (Fichte 1959:
8). For at undgå begrebsforvirring, så anvender jeg udtrykket: det absolutte
jeg som et samlebegreb.
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For at forstå den metafysiske ramme hos Fichte kan det være en fordel at
præsentere denne ramme i lyset af Spinozas og Kants filosofi, som Fichte er
inspireret af (Guilherme 2010: 1). Fichte ser det som en central opgave at
sikre mennesket mulighedsbetingelserne for frihed. Denne tanke er
indledningsvis blevet afvist af Spinoza, som argumenterer for, at mennesket
må forstås som determineret af Gud. Hos Spinoza skal Gud (fremover:
substansen) forstås som det princip alt eksisterende er afledt af. Substansen
er sin egen årsag og kræver ikke noget udefrakommende for at muliggøre
sin eksistens (Spinoza 2010: 3). Denne form for eksistens forstår Spinoza
som frihed: ”Den ting kaldes fri, som eksisterer alene ud fra sin naturs
nødvendighed og alene ved sig selv bestemmes til at være aktiv” (ibid.: 3).
Hvor substansen er årsag til sig selv, så må den afledte eksistens forstås som
tvunget: ”derimod kaldes den ting nødvendig eller snarere tvungen, som af
noget andet bestemmes til at eksistere og virke på sikker og bestemt måde”
(ibid.: 3). Dermed er substansen det eneste, der kan forstås som frit i
Spinozas filosofi, og alt afledt eksistens, inklusive mennesket, må ses som
determineret (Guilherme 2010: 3).
Fichte var stor tilhænger af Spinoza, men han mente, at
determinismen vakte problemer (ibid.: 3). I mødet med Kants filosofi så
Fichte muligheden for, at både naturkausalitet og fri vilje kunne bestå side
om side. Hos Kant har mennesket et autentisk ’princip’, fornuften, hvorved
det kan trække sig bort fra naturens kausalitet og derigennem blive
autonomt (selvbestemmende) (Kant 2011: 118-120). Fichte mener dog, at
Kants filosofi ikke er systematisk nok til at kunne give en forklaring på
frihedens mulighed og erkendelsen af en objektiv verden, der følger
naturlove (Guilherme 2010: 3). For at løse den manglende systematik hos
Kant finder Fichte inspiration hos Spinoza (ibid.: 1-2). Dermed forener
Fichte de to filosofiske tilgange hos hhv. Kant og Spinoza. Hos Kant finder
Fichte muligheden for menneskelig frihed og hos Spinoza finder han en
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systematisk fremgangsmåde (ibid.: 2). Dette resulterer i et substansprincip
hos Fichte, som han kalder det absolutte jeg. Som Guilherme skriver:
And in a letter dated 30th August 1795 to Jacobi, Fichte (1993:411) explicitly
says that: ‘... the pure I (i.e. the Absolute I) is posited outside ourselves and
is called God...’ This statement clearly corroborates the classical reading that
the ‘Absolute I’ is ‘God’. In the classical reading, Fichte’s Absolute I becomes
virtually identical to the classical interpretation of Spinoza’s substance […].
By following such interpretations of Spinoza’s substance it could be said that
both Fichte’s Absolute I and Spinoza’s substance are the primary principle
out of which their philosophical systems are derived. (ibid.: 7)

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

Mennesket får dermed mulighed for at erhverve frihed ved at kunne stille
sig i opposition til naturen, som hos Kant. Denne mulighed for frihed får
mennesket gennem dets tilknytning til et substansprincip, som hos Spinoza.
Hos Fichte opstår der det problem, at de to forståelser af substansprincippet
erkendelsesmæssigt er lige valide, men modstridende (Fichte 2001: 36).
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Dermed er det enten Spinoza som har ret, og denne endelige verden,
inklusive mennesket, er styret af naturkausalitet; eller Fichte har ret, og
mennesket tager del i det absolutte jeg, hvorved det erhverver muligheden
for frihed. Dette spørgsmål kan ikke afgøres gennem viden eller indsigt
(Fichte 2001: 39), men må afgøres gennem et kriterieløst valg mellem de to
forskellige anskuelser: ”Hvilken filosofi man vælger, afhænger altså af, hvad
for et menneske man er” (ibid.: 41). Man er dermed nødt til at tro, at et
bestemt substansprincip er gældende.
En central opgave bliver således at komme frem til en bestemmelse af
mennesket i relation til et substansprincip. Med dette menes både,
hvorledes man definerer mennesket (hvad er mennesket), men også, hvad
er mennesket bestemt til at gøre (Breazeale 2013: 202). Alt efter, hvorledes
mennesket bestemmes, kommer til at have indflydelse på det enkelte
menneskes selvforståelse og dannelsesmulighed.
For kort at opsummere, så ser man hos Fichte et systematisk forsøg på at
argumentere for menneskelig frihed. Dette gøres ved at se mennesket som
delagtig i et substansprincip, som hos Fichte bliver kaldt det absolutte jeg.
Dog kan man ikke bevise dette princip gennem viden eller indsigt, men man
er nødsaget til at tro, at en bestemt metafysisk virkelighed er gældende.
Dette skaber dermed muligheden for, at der eksisterer forskellige, men
modstridende anskuelser, som er lige valide. Mennesket er dermed i en
situation, hvor det skal bestemme sin egen eksistens ift. et substansprincip.
Udlægning af SD i lyset af Fichte
Følgende afsnit vil udlægge den filosofiske antropologi i SD. Her vil jeg
ligeledes give en mere uddybende præsentation af Fichte gennem en ’dialog’
med SD. Jeg anvender primært Fichtes værk BM, hvilket er det eneste værk
af Fichte som Kierkegaard direkte har refereret til (Kangas 2007: 68).
Ligeledes anvender jeg et af Kierkegaards breve til naturforskeren P.W.
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Lund, som er skrevet få dage efter Kierkegaards eneste direkte reference til
Fichte (Kierkegaard 2012a: 18). Dette gøres for at vise, at de
sammenlignelige træk, som jeg finder mellem SD og Fichte, ikke er
fuldstændig fremmede for SK.
SD’s filosofiske antropologi
I SD bliver der præsenteret en filosofisk antropologi. Her står der:
Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er Selvet?
Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at
Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet
forholder sig til sig selv […] Mennesket er en Synthese af Uendelighed og
Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed og Nødvendighed, kort
en Synthese. En Synthese er et Forhold mellem To. Saaledes betragtet er
Mennesket endnu intet Selv. I Forholdet mellem To er Forholdet det Tredie
som negativ Eenhed […] Forholder derimod Forholdet sig til sig selv, saa er
dette Forhold det positive Tredie, og dette er Selvet. Et saadant Forhold, der
forholder sig til sig selv, et Selv, maa enten have sat sig selv, eller være sat
ved et Andet […] Et saadant deriveret, sat Forhold er Menneskets Selv, et
Forhold, der forholder sig til sig selv, og i at forholde sig til sig selv forholder
sig til et Andet. (Kierkegaard 2012d: 129-130)

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

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

Her bliver der udtrykt, at mennesket, ’trods al sin Viden’, må forstå
sandheden som en påstand. Det centrale er dermed selve valget af en
påstand, hvorved det valgte bliver internaliseret. Dermed ophører det med
at være en påstand og gælder derefter som sandhed.
I SD kan man ligeledes finde denne forståelse, hvor sandheden bliver
til i et kriterieløst valg. I SD sker der en overgang fra, at selvet er et
selvforhold til et uafklaret spørgsmål mellem et enten-eller: ”Et saadant
Forhold, der forholder sig til sig selv, et Selv, maa enten have sat sig selv,
eller være sat ved et Andet” (Kierkegaard 2012d: 129). Som der blev
argumenteret for tidligere, så må mennesket forstås som frit, da det er en
syntese af uendelighed og endelig. Spørgsmålet i SD drejer sig dermed ikke
om, hvorvidt mennesket er frit eller ej, men nok rettere om, hvorledes det
skal forstå sin frihed.
De to muligheder for frihed
Det enten-eller, der opstår i SD, kan forstås på to måder ift. Fichte. Enten
drejer det sig om en direkte inspiration fra Fichtes UBG og BM, eller bygger
det på Kierkegaards magisterafhandling Om Begrebet Ironi (fremover: BI).
Dette afsnit vil kort præsentere begge læsninger.

137

Mads Platon-Rødsgaard

I Fichtes UBG bliver der præsenteret to bestemmelser af mennesket. Den
første bestemmelse knytter mennesket til det absolutte jeg, hvor mennesket
bør ophæve endeligheden fuldstændig (Fichte 1959: 11-12). Dog bemærker
Fichte, at denne bestemmelse af mennesket er umulig at nå, da mennesket
så ville blive lig det absolutte jeg. Som Fichte skriver: ”Welcher letzte
Endzweck völlig unerreichbar ist […] wenn der Mensch nicht aufhören soll,
Mensch zu sein, und wenn er nicht Gott werden soll” (ibid.: 14). Fichte
argumenterer således for, at mennesket må forstå sig selv som et både frit
og endeligt væsen, hvorved den egentlige bestemmelse bliver en uendelig
stræben efter selvstændighed. Som Fichte skriver: “und daher ist die
Annäherung ins unendliche zu diesem Ziele seine wahre Bestimmung als
Mensch, d.i. als vernünftiges, aber endliches, als sinnliches, aber freies
Wesen“ (ibid.: 14-15). UBG præsenterer dermed to bestemmelser af
mennesket. En umiddelbar, hvor mennesket bør sætte sig selv absolut og en
afledt, hvor mennesket skal forstås i relation til det absolutte jeg og
endeligheden.
I BM bliver disse to bestemmelser af mennesket som frit væsen
ligeledes præsenteret. Dog bliver absolut selvsætten ikke afvist. I slutningen
af BM’s kapitel to argumenteres der for, at mennesket kan ses som frit, hvis
man anskuer den endelige verden som et udtryk for ens egen bevidsthed.
Dermed er der ikke noget, som kausalt kan påvirke mennesket, da det man
anskuer blot er en digtet virkelighed: ”Die Realität, die du schon erblickt zu
haben glaubest, eine unabhängig von dir vorhandene Sinnenwelt, deren
Sklav du zu werden fürchtetest, ist dir verschwunden;“ (Fichte 1879: 89). I
kapitel 3 af BM indser Fichte, som tidligere er nævnt, at mennesket må
forstås i tilknytning til det absolutte jeg og den endelige verden (ibid.: 122).
Hvor BM ikke afviser muligheden for en absolut selvsætten, så er det dog
tydeligt, at denne bestemmelse af mennesket er uønskelig, da det ikke er
muligt at handle i en virkelig verden (ibid.: 91).
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Denne mulige inspiration fra Fichte kan man også finde hos
Kierkegaards forfatterpseudonym Wilhelm i Enten-Eller (fremover: EE).
Her er der sammenlignelige træk mellem Fichte og Wilhelm forståelse af
valget (Platon-Rødsgaard 2017). I EE bliver der ligeledes præsenteret to
muligheder for frihed. Den ene er den mystiske anskuelse, hvor mennesket
ikke er knyttet til en verden (Kierkegaard 2012c: 230), og den anden er den
etiske anskuelse, hvor mennesket skal forstås som konkret individ (ibid.:
240). Disse to forståelser præsenterer således to muligheder for frihed, som
Wilhelm skriver: ”Mystikerens Feil er da ikke, at han vælger sig selv, thi det
gjør han efter min Anskuelse vel i, men hans Feil er, at han ikke vælger sig
selv rigtigt, han vælger sig efter sin Frihed, og dog vælger han sig ikke ethisk
[…] (ibid.: 236). Jeg vil ikke gå i yderligere detaljer med EE’s forhold til
Fichte, men blot gøre opmærksom på, at der kan være en inspiration fra
Fichte, som allerede viser sig i EE, og som muligvis også gør sig gældende i
SD.
Man kan dog også udlægge det enten-eller, der opstår i SD i relation til
Kierkegaards magisterafhandling BI. Her kan man ligeledes finde en
dobbelt bestemmelse af mennesket. I anden del af BI, i afsnittet ”Ironien
efter Fichte”, skriver SK:
Herved fremkommer Spørgsmaalet om den metaphysiske Virkelighed. Dette
fichtiske Princip, at Subjectiviteten, at Jeget har constitutiv Gyldighed, er
den ene Almægtige, greb Schlegel og Tieck, og ud heraf opererede de i
Verden. Herved blev en dobbelt Vanskelighed. For det Første forvexlede
man det empiriske og endelige Jeg med det evige Jeg; for det Andet
forvexlede man den metaphysiske Virkelighed med den historiske
Virkelighed. Man anvendte saaledes et ufuldbaarent metaphysisk
Standpunkt uden Videre paa Virkeligheden. Fichte vilde construere Verden;
men det han meente, var en systematisk Construeren. (Kierkegaard 2012b:
311)
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Her er det tydeligt, at Kierkegaard kommenterer på det princip hos Fichte,
der bliver kaldt det absolutte jeg. Kierkegaard er opmærksom på en forskel
mellem det absolutte jeg og det empiriske jeg (mennesket). Kierkegaard
kommenterer, at Schlegel og Tieck har misforstået dette princip, hvorved de
opfatter mennesket som et væsen, der har muligheden for at sætte sig selv
absolut. Kierkegaard afviser, at mennesket har denne mulighed, og i denne
diskussion bliver der præsenteret to forskellige forståelser af mennesket:
”Eet er at lade sig digte, et Andet at digte sig selv” (ibid.: 318). Dette enteneller kan sammenlignes med det, der opstår i SD, da det omhandler,
hvorvidt mennesket kan sætte sig selv (digte sig selv) eller er sat ved et Andet
(lade sig digte af Gud). Som sådan engagerer Kierkegaard sig ikke i en
direkte diskussion af Fichtes filosofi. Kierkegaard kommenterer, at Fichtes
metafysiske princip er for abstract (Kierkegaard 2012b: 309), men gør
opmærksom på, at der eksisterer andre skrifter af Fichte (ibid.: 310). De to
standpunkter, at lade sig dige og digte sig selv, er dermed ikke direkte
henvendt til Fichte, men bygger i højere grad på en kritik af dem, der
misforstår Fichte.
Der kan argumenteres for, at hvis den filosofiske antropologi i SD er
inspireret af Fichte, så kan den enten stamme fra en direkte inspiration fra
BM og UBG, hvor der bliver præsenteret en selvsætten og ’sat af det
absolutte jeg’. Eller den kan stamme fra Kierkegaards magisterafhandling
BI, hvor selvsætten og ’sat ved et Andet’ bliver diskuteret ift. en
misforståelse af Fichte metafysiske princip. Dog er Kierkegaard i BI, Fichte
i BM og UBG, og Kierkegaard i SD enige om, at den korrekte forståelse af
selvet må forstås i relation til Gud: ”Et saadant deriveret, sat Forhold er
Menneskets Selv, et Forhold, der forholder sig til sig selv, og i at forholde sig
til sig selv forholder sig til et Andet” (Kierkegaard 2012d: 130).
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Afsluttende bemærkninger
Denne artikel har præsenteret en læsning af SK’s filosofiske antropologi i
SD belyst med den metafysiske ramme hos Fichte. I artiklen argumenterede
jeg for, at hvis man anvender denne tolkningsramme, så er der ikke
nødvendigvis en større forskel mellem Fichte og SD. Hos både Fichte og SD
er mennesket opfattet som et splittet væsen. Hos begge er et centralt træk,
at mennesket i sit selvforhold bliver nødt til at afgøre sin bestemmelse.
Denne bestemmelse bliver givet i et forhold mellem to forskellige forståelser
af frihed. Ligeledes er begge enige om, at mennesket må forstås i dets
relation til Gud. Det kan selvfølgelig diskuteres, hvorvidt spørgsmålet om
selvsætten og ’sat ved et Andet’ skal læses i forlængelse af Fichtes filosofi,
eller om det i højere grad bygger på en kritisk stillingtagen til Fichtes filosofi
i BI.
Denne artikel har ligeledes præsenteret en kontrast til Loncars Fichte
inspirerede læsning af SD. Loncar argumenterer for, at den centrale forskel
mellem Fichtes og SD’s selvforhold er, at SD introducerer Gud for at løse et
problem hos Fichte. Hvis man skal være lidt kritisk mod Loncars udlægning
af det absolutte jeg ift. SD, så kan det være væsentligt at kommentere på,
hvorledes Kierkegaard selv forstår Fichtes absolutte jeg. Guilherme
argumenterer for, at den klassiske forståelse af Fichtes absolutte jeg som
Gud beror på Schellings og Hegels læsning af Fichte (Guilherme 2010: 5).
Hvis man går til Kierkegaards mest eksplicitte diskussion af Fichte, som
findes i BI (Kangas 2007: 71), ser man en forståelse der er meget inspireret
af Hegels læsning af Fichte. Som David Kangas skriver: ”Kierkegaard’s
discussion of Fichte [i BI] […] is largely derivative upon Hegel’s presentation
in his Lectures on the History of Philosophy” (ibid.). I BI ser man dermed
tydeligt, at Kierkegaard forstår Fichtes absolutte jeg som et metafysisk
princip: ”Herved fremkommer Spørgsmaalet om den metaphysiske
Virkelighed. Dette fichtiske Princip, at Subjectiviteten, at Jeget har
constitutiv Gyldighed […]” (Kierkegaard 2012b: 311).
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således virke tvivlsomt, at SD skulle præsentere en ’forbedring’ af Fichtes
selvbevidsthedsstruktur ved at introducere Gud, da Kierkegaard allerede er
opmærksom på Fichtes absolutte jeg som et metafysisk princip.
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Forord v. Johan Kjær Christensen
I TIDskrifts efterårsudgivelse 2018 udkom artiklen ”Sprogets politiske
dimension – Feministisk sprogfilosofi og #MeToo” af Sofie Birkedahl
Scheel. Med blandt andet udgangspunkt i analytiske, sprogfilosofiske
grundtanker udformet af hhv. J.L. Austin, Rae Langton og Rebecca Kukla,
argumenterer Scheel for, at enhver form for talehandling også medfører en
mulig form for tien af en anden. Typisk er det underprivilegerede grupper
(f.eks. kvinder, transpersoner, racialiserede ikke-hvide personer, lavere
økonomiske klasser), som i den sociale kontekst systematisk udsættes for
tien i kraft af deres underpriviligerethed, hvilket ultimativt fører til en
diskursiv uretfærdighed. På baggrund af dette dykker Scheel ned i to cases:
1) Hvordan voldtægt kan være et produkt af, at en ytret afvisning forties,
hvad enten det er fordi afvisningen direkte ignoreres, eller fordi den sociale
kontekst medfører, at afvisningen ikke opfattes som en afvisning;

2)

Hvordan de mange stemmer som #Metoo har medført, vidner om en
strukturel fortielse af kvinder og bidrager til, i kraft af sin eksplicitte ytring
af problemerne, at begrebsliggøre hvad der skal forstås som en afvisning.
Jeg har først og fremmest valgt Scheels artikel til denne jubilæumsudgave, fordi artiklen er et glimrende eksempel på, at filosofi og filosofisk
tankegods kan give væsentlige nye perspektiver på nogle af de dybere
underliggende og problematiske strukturer der gennemsyrer vores
samfund. Men derudover er valget også faldet på Scheels artikel fordi der
siden udgivelsen i 2018 er sket flere væsentlige ting i verden, som reaktualiserer artiklens budskaber på ny. Black Lives Matter har sat fokus på
og gjort op med en strukturel fortielse af en underprivilegerede gruppe,
nemlig racialiserede ikke-hvide personer. Herhjemme har vi ligeledes set
en ’ny’ #MeToo-bølge med langt større gennemslagskraft end den første,
ligesom der i 2020 i folketinget blev vedtaget en samtykkebaserede
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voldtægtsbestemmelse, som har haft til formål at gøre op med voldtægter
som resultat af en tien.
Jeg vil derfor invitere til fordybelse; til at læse Scheels artikel og blive
klogere på den sproglige dimension i nogle af de begivenheder, som præger
vores samtid i øjeblikket.

Efterord v. Sofie Birkedahl Scheel
I 2018 blev jeg for alvor bidt af den analytiske filosof. Jeg blev bl.a. bidt af
skarpheden, som analytisk filosofi kan tilbyde. I min artikel i TIDskrift i
2018, var jeg måske unødigt skarp. Dikotomien mellem hhv. den
individuelle og den kulturelle dimension af sproget præsenteres som en
skarp distinktion i artiklen. Om end distinktionen kunne være mere
nuanceret, mener jeg, at man stadig i dag kan lære af artiklens tilgang. Det
feministiske greb i analytisk filosofi bevæger sig ofte fra det individualistiske
til det mere sociale. Det er et interessant greb, men det er også interessant
at se, hvor den kritik, feminismen fremfører, særligt rammer. I artiklen i
TIDskrift pointerer jeg, at dele af den traditionelle, individ-baserede
sprogfilosofi

er forenelig

med

den

socialt

baserede

feministiske

sprogfilosofi. I en feministisk sprogfilosofi, kan det ligefrem være gavnligt
også at fokusere på individer i sproget, argumenter jeg. Denne tilgang har
fulgt mig gennem min kandidat i filosofi på KU, som jeg netop har
færdiggjort med et speciale om epistemisk tillid med feministisk
epistemologi som springbræt.
Feminisme giver den analytiske filosofis mange grene mulighed for at
se agenter som sociale agenter, men dette uden at man forkaster al
autonomi eller individualitet. En feministisk filosof er ikke nødt til at smide
hele den analytiske tradition over bord, men kan belyse allerede etablerede
vigtige pointer med de feministiske briller. Nogle dele af traditionen kræver
radikal omdefinering mens andre dele med fordel kan inkorporeres og

147

Sofie Birkedahl Scheel

endda, som er tilfældet i TIDskrift-artiklen, være essentielle i en feministisk
filosofi.
Artiklen inddrager begreber fra forskellige grene, heriblandt
talehandlingsteori

fra

sprogfilosofien,

diskursiv

og

hermeneutisk

uretfærdighed fra social epistemologi samt pointer fra politisk filosofi og
etik. Skulle jeg skrive artiklen i dag, ville jeg adskille epistemologien fra min
pointe om sprogfilosofi. Årsagen er ikke, at de to grene er uforenelige – de
er sommetider uadskillelige - men artiklen omhandler to adskilte pointer:
én om, at feministisk sprogfilosofi har gavn af at inkorporere en individuel
dimension af sproget i form af Austins’ talehandlingsteori, og en anden om,
hvordan man mere konkret kan bruge nævnte talehandlingsteori til at
belyse epistemiske uretfærdigheder og aktuel politik. Artiklen ville, mener
jeg, være grundigere udarbejdet og klarere i spyttet, hvis den blot havde
fokuseret på førstnævnte, hvor sidstnævnte da kunne udgøre en opfølgende
artikel. Dog mener jeg også, at den viser nogle vigtige aspekter, som
feministisk filosofi belyser samt filosofiens relevans i forståelsen af nutidige
politiske emner. Aspekter jeg i dag, direkte såvel som indirekte, inddrager i
mit arbejde som vidensmedarbejder i KVINFO.
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Abstract
Denne artikel undersøger skellet mellem traditionel og feministisk
sprogfilosofi og konkluderer, at skellet ikke er givende, da sprogfilosofi har
fordel i både at beskæftige sig med sprogets individer og den sociale
kontekst, hvori sproget opererer. I den forbindelse argumenteres der for, at
Austins talehandlingsteori kan bruges til at belyse flere former for tien af
underprivilegerede grupper grundet fejlkommunikation. Der argumenteres
for, at både individers intentioner samt den sociale kontekst er afgørende
for at undersøge dette. Det undersøges da, hvad der kan karakterisere denne
sociale kontekst, og det konkluderes, at negligering af kvinders ’nej’ samt
kvinders underrepræsentation i sproget medvirker til, at de udsættes for
henholdsvis

diskursiv

og

hermeneutisk

uretfærdighed.

Slutteligt

undersøges det hvilken rolle #MeToo spiller i forhold til tien.

Indledning
Feministisk sprogfilosofi skal forstås som en sprogfilosofisk disciplin, der
beskæftiger sig med sprogbrugens sociale kontekst samt de politiske, og til
tider retslige, dimensioner af sproget – ofte med fokus på køn. Den
feministiske sprogfilosofi har blandt andet fokuseret på kvinders
repræsentation (eller mangel på samme) i sproget, hvor det ofte
konkluderes, at kvinder bliver usynliggjort eller repræsenteret som ”den
anden” i sproget, mens manden udtrykker det neutrale og universelle.
Sproget i sig selv udtrykker former for kønsbias, og disse sproglige bias ses,
blandt andet, som udtryk for magtstrukturer i samfundet (Saul & DiazLeon, 2017). Udover denne positive del af feministisk sprogfilosofi har der
været en negativ del i form af kritik af traditionel sprogfilosofi1 . Det har
været anset som en del af den feministiske sprogfilosofis opgave at gøre op
med den traditionelle sprogfilosofi. Den traditionelle sprogfilosofi bliver
1

Med den traditionelle sprogfilosofi skal forstås den traditionelle analytiske sprogfilosofi.
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især kritiseret for at være for individualistisk og derved at have negligeret
sprogets sociale kontekst i dens undersøgelser af blandt andet mening,
reference og sandhed. Disse er også væsentlige emner i den feministiske
sprogfilosofi, så længe de ikke kun anskues på individniveau (ibid.).
Det er ikke kontroversielt at sige, at sprogfilosofien traditionelt har
fokuseret på individet. Merrill B. Hintikka og Jaakko Hintikka understreger
blandt andet, at man er nødt til at kritisere den individualistiske tilgang, da
man med et feministisk – det vil sige mere kontekstuelt og politisk – fokus
får belyst vigtige filosofiske problemer. Den individualistiske tilgang kan,
ifølge Hintikka og Hintikka, være problematisk, idet den hindrer dette. Den
er hindrende, mener de, fordi den individualistiske tilgang i højere grad er
udtryk for en mandlig måde at tænke på, hvor kvinder oftere tænker i
kontekster (Hintikka & Hintikka 1985, 146). Denne tanke er dog ikke
velunderstøttet –̣ blandt andet giver forskelle kvinder imellem grunde til at
være kritisk overfor generaliseringer over ”kvinders måde at tænke på” – og
tanken synes derfor uplausibel, men jeg mener, at man – som feministisk
sprogfilosof – stadig, i forlængelse af Hintikka og Hintikka, kan kritisere
individualismetilgangen
problematikker.

Disse

for

at

hindre

problematikker

kan

belysningen
blandt

af

vigtige

andet

vedrøre

magtrelationer, da sproget kan ses som en vigtig del af vores sociale verden.
Ved at forstå hvilken rolle sproget spiller for eksempelvis manipulation,
kontrol og kommunikation, kan man få en bedre forståelse af, hvordan magt
fungerer. Den britiske filosof Jennifer Hornsby (1951-) understreger
ligeledes, at sprogfilosofien, traditionelt set, har været individbaseret,
hvilket gør, at sprogfilosofi og feministisk sprogfilosofi ofte anses som
værende to afskilte discipliner. Hun understreger dog også, at en
undersøgelse af talehandlinger allerede er en del af den traditionelle
sprogfilosofi, men at denne undersøgelse kan være feministisk (Hornsby
2000, 1-3).

150

Sprogets politiske dimension

Jeg vil i forlængelse af Hornsby argumentere for, at en undersøgelse af
talehandlinger og den sociale kontekst hvori disse indgår, ikke er i
uoverensstemmelse med en individbaseret sprogfilosofisk tilgang, da man
ved at fokusere på talehandlinger får belyst problemer vedrørende magt og
inddraget den sociale kontekst, mens man fokuserer på individet.
Derudover vil jeg argumentere for, at man ved undersøgelse af
talehandlinger og deres sociale kontekst, kan belyse en fejlkommunikation,
der kan ske for underprivilegerede personer. Dette implicerer, at disse
personer bliver tiet (en: silenced), hvilket kan have alvorlige, politisk
relevante, konsekvenser – eksempelvis i form af voldtægt.
Jeg vil ydermere undersøge, hvad der kan karakterisere den sociale
konktest, hvori denne tien af underprivilegerede grupper sker, samt
overveje #MeToo-bevægelsens rolle i forhold til dette.
Fejlkommunikation
Sprogets

sociale

dimension

kan

for

eksempel

involvere

en

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

eller

decideret

meningsløse

sætninger,

men

den

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

(en:

vellykkethedsbetingelser

(en:

truth
felicity

conditions)
conditions),

indgår
og

ligeledes

hvorvidt

en

talehandling er vellykket afgøres af de normer og regler – altså den sociale
kontekst – talehandlingen indgår i (Mitchell, 2017). At konteksten spiller
en vigtig rolle for, hvorvidt ytringen lykkes, bliver klart ved Austins følgende
regel for vellykkethed: ”There must exist an accepted conventional
procedure having a certain conventional effect, the procedure to include
the uttering of certain words by certain persons in certain circumstances.”
(Austin 1975, 26).
Reglen indikerer Austins fokus på sprogets kontekst frem for blot abstrakte
begreber vedrørende sprog, idet den henholder sig såvel til personer og
omstændigheder som til ord. Det er således meningsfuldt at tage
udgangspunkt i Austins sprogfilosofi for at undersøge, at kommunikation
fejler.
Austin skelner mellem tre typer talehandlinger: Den lokutionære
talehandling er, strengt taget, handlingen at ytre (meningsfulde) sætninger;
den perlokutionære talehandling er at ytre ord, der har en bestemt effekt på
modtageren; og den illokutionære talehandling er handlingen, der udføres
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i selve ytringen af sætningen (Austin 1975, kap. 8). Det særlige ved
henholdsvis den perlokutionære og illokutionære talehandling er, at de
kræver en intention hos taleren samt en modtager, og der kræves en bestemt
kontekst, hvori de kan udføres.
Den britisk-australske filosof Rae Langton (1961-) stiller spørgsmålene ”If
pornography is speech, what does it say? If pornography is a kind of act,
what does it ̣do?” (Langton 1993, 293), og benytter sig af Austins
talehandlingsteori til at argumentere for, at pornografi bevirker voldtægt
ved perlokutionært og illokutionært at tie kvinder. Langton følger Austins
tre typer talehandlinger og mener, at der ved hver type talehandling knytter
sig en måde at tie andre på. Man kan ifølge Langton blive lokutionært tiet,
hvis man er forhindret i eller afskrækket fra at tale, man er perlokutionært
tiet, når ens ytring ikke har den intenderede effekt, og man er illokutionært
tiet, hvis man ikke er i stand til at udføre den handling, man ved ytringen
havde intenderet at udføre (Langton 1993, 315-16).
I Langtons eksempel ties primært kvinder, men ifølge Langton sker
tien for personer fra magtesløse grupper generelt (en: powerless groups)
(Langton 1993, 315). Denne artikel fokuserer primært på kvinder, da disse
oftest er ofre for den tien, som artiklen omhandler, skønt tien generelt sker
for underprivilegerede grupper – grupper som for eksempel kvinder, lavere
økonomiske klasser, transpersoner og racialiserede ikke-hvide personer.
Underprivilegerethed skal forstås som en tilstand, hvori udefrakommende
faktorer – som for eksempel de pågældende sociale eller økonomiske
strukturer – berøver visse grupper værdi og rettigheder via for eksempel
køn. Da den sociale kontekst er afgørende for talehandlingernes
vellykkethed, bliver underprivilegerede grupper udsat for tien. Selve tien
gør ikke personer underprivilegerede, om end den eventuelt måtte
underbygge og således fastholde de førnævnte strukturer – omvendt er det
grundet personernes underprivilegerethed, at de bliver tiet.
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At talehandlinger bevirker tien viser sprogets reelle, alvorlige
konsekvenser. Jeg vil senere overveje pornografiens rolle, men for nu vil jeg
primært bygge videre på Langtons anskuelser vedrørende tiende
talehandlinger. Specielt den perlokutionære og illokutionære tien synes
interessant i et feministisk sprogfilosofisk øjemed. Voldtægt er et eksempel:
En persons (ofte en kvindes 2 ) ytring i form af afvisning af sex er
perlokutionært tiet, hvis vedkommende alligevel tvinges til at have sex, selv
hvis modtageren opfanger afvisningen som en afvisning. Vedkommendes
(forsøg på) afvisning af sex er illokutionært tiet, hvis den ikke opfanges som
en afvisning. I førstnævnte tilfælde forstår modtageren talerens intention,
men den ignoreres grundet effekter i den sociale kontekst. I sidstnævnte
tilfælde forstår modtageren ikke ytringen, og der er da noget i den sociale
kontekst, der gør, at modtageren ikke kan læse afvisningen som en
afvisning. Således har denne tien en alvorlig konsekvens for taleren, da
taleren i begge tilfælde kan voldtages som konsekvens af mislykket
talehandling.
At få ignoreret en afvisning af sex samt ikke at få læst sin afvisning som
en afvisning er noget, som især mange kvinder oplever. Uden at udelukke,
at dette sker for ikke-vestlige kvinder eller for andre grupper, vil jeg
undersøge emnet i et vestligt perspektiv og derfor med udgangspunkt i
kvinder i vesten i dag.3
Accepterer vi førnævnte pointer, kan det siges, at de pågældende
kvinder ties, og at denne tien er grundet faktorer i sprogbrugens sociale
kontekst. Det er da relevant at undersøge denne sociale kontekst. Hvilke
faktorer i vestlige samfund medvirker til at kvinder ties? At undersøge
konteksten for talehandlinger er et kompliceret arbejde, men jeg vil give

Med ”kvinde” mener jeg både cis- og transkvinder. Jeg klar over, at transkvinder udsættes
for andre og i nogle tilfælde flere dimensioner af krænkelser end ciskvinder, men i forhold
til tien og voldtægt mener jeg, at det giver mening at tale om cis- og transkvinder som én
gruppe. At være ”kvinde” skal således forstås som en bestemt social position.
3 Se WHO’s rapport Sexual Violence eller Center for Voltægtsofre.
2
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nogle plausible bud på hvad, der kan karakterisere den kontekst, hvori
sproget kan have den politisk relevante karakter at tie kvinder med blandt
andet voldtægt som konsekvens. Min karakterisering af konteksten er ikke
udtømmende, men fokuserer på enkelte, relevante faktorer.
Negligering af kvinders ’nej’
Der er indikationer på, at vi i de vestlige samfund negligerer kvinders ytring
af ordet ’nej’. Ved at se på denne negligering af kvinders ’nej’, kan man
forstå, hvorfor dette ’nej’ enten ignoreres eller ikke opfattes som et ’nej’.
Herved opnås en forståelse af, hvordan fejlkommunikationen og de nævnte
former for tien kan hidkomme.
Langton argumenterer for, at dele af pornografien er medbevirkende
til, at mænd ignorerer kvinders ’nej’ samt negativt påvirker mænds evne til
at genkende kvinders ’nej’ som et ’nej’. Der er lavet en del psykologisk
forskning vedrørende sammenhængen mellem pornografi4 og seksuel vold,
men ikke alle undersøgelser synes konsistente med hinanden. Det er et
kompliceret tema, og empirien på området er svær at benytte. Dog er der
nogle foruroligende resultater, der er værd at tage i betragtning.
Eksperimenter har blandt andet vist at:
1) eksponering af pornografi medvirker til, at man i højere grad
accepterer voldtægtsmyter som for eksempel ”en kvinde mener ikke
’nej’ før hun slår dig” (Donnerstein 1987),
2) ved eksponering for pornografi vurderer mænd sig selv til at være
mere i stand til at voldtage, hvis de kunne slippe godt fra det (Weaver
1992),

4 Med ”pornografi” menes der både den type, der involverer vold og den type, der ikke gør.
Resultaterne jeg nævner har været tilfældet ved begge typer pornografi. Se Saul, 2003.
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3) pornografi medvirker til, at personer i højere grad anser
voldtægtsofre som uværdige til sympati samt er mere mildt stemte
overfor voldtægtsforbrydere (Einsedel 1992) og
4) personer, der ser film, som involverer voldtægt, inkl. visse former for
pornografi, viser en aftagende evne til at genkende voldtægt som
voldtægt (Saul 2014).5
Hvis disse teser holder, kan man påstå, at pornografi kan være bidragende
til, at kvinders ’nej’ enten ignoreres eller ikke opfattes som et ’nej’, og man
kan konkludere, at pornografi til en vis grad er medvirkende til
negligeringen af kvinders ’nej’. Denne negligering er, hvis teserne holder, en
kendetegnende faktor ved sprogets sociale kontekst, der hindrer kvinders
vellykkethedsbetingelser og medfører fejlkommunikation. Stærkere:
Pornografi medvirker til (perlokutionær og illokutionær) tien af kvinder og
er dermed en indirekte medvirken til tiens konsekvens, voldtægt.
Usynliggørelse af kvinder i sproget
Som nævnt i indledningen kan sproget medvirke til at usynliggøre kvinder,
da manden i sproget ofte repræsenteres som det neutrale. Dette er også
relevant for karakterisering af den sproglige sociale kontekst, hvori kvinders
betingelser for vellykket kommunikation hindres.
Som eksempel man kan se på ordet ”han”, der ofte bruges med en
kønsneutral intention. ”Når en person ser et druknende barn, bør han
hjælpe barnet” kan være et eksempel på en sætning, hvor ”han” er
intenderet neutralt – som repræsenterende mennesker i al almindelighed.
Skønt ordet ”han” ofte intenderes kønsneutralt, er det dog sjældent neutralt
(Saul & Diaz-Leon, 2017). I mange tilfælde, hvor ”han” forsøges brugt
kønsneutralt, har ordet fortsat ladede konnotationer og associationer. For
5 Udvælgelse af resultater er gjort med udgangspunkt i Jennifer Sauls behandling af emnet.
Se Saul 2014: kap. 3

156

Sprogets politiske dimension

eksempel ville de fleste nok mene, at ”han” i sætningen ”han har to køn” ville
virke absurd, eftersom ”han” tilhører det ene køn. ”Mennesket har to køn”
ville virke mindre besynderligt, og det er da en misforståelse at ”han” er
neutralt.6
At ”han” bruges neutralt gør, at sproget er medvirkende til at
usynliggøre kvinder, da idéen om manden som normen kan tilsløre kvinders
betydning samt fjerne opmærksomheden fra kvinders eksistens. Da det er
feministisk relevant at kigge på usynliggørelse af kvinder i det hele taget, er
det ikke irrelevant at se på sproget i denne sammenhæng: En social kontekst
hvori kvinder sprogligt usynliggøres kan være en, hvori kvinder ties. Man
kan anskue dette problem som medvirkende til negligeringen af kvinders
’nej’. Sproget selv kan være en del af forklaringen på, hvorfor kvinder ties:
Den måde kvinder repræsenteres, eller snarere ikke repræsenteres, i
sproget, synes at give en forståelse af dele af den kontekst, der bevirker
fejlkommunikation for kvinder.
Det virker umiddelbart besynderligt at sige, at sproget selv er en af
grundene til, at vellykkethedsbetingelser for sproget ikke opfyldes, men
man kan se det som en vekselvirkning mellem sproget og den sociale
kontekst: Sproget påvirker (sammen med andre faktorer såsom materielle
omstændigheder) vores måde at tænke – og således at handle – på, og vores
ageren i samfundet påvirker vores sprog.

Det er således rimeligt at

konkludere, at dele af sproget, for eksempel det neutrale brug af ”han”, qua
dets medvirken til usynliggørelse af kvinder, også medvirker til, at kvinders
ties.7
Godtages det at den tiende sociale kontekst blandt andet kan
karakteriseres ved en negligering af kvinders ’nej’ samt usynliggørelse af
kvinder i sproget, forstås det hvorfor disse bestemte underprivilegerede –
6 Jeg er ikke tilhænger af en binær kønsopfattelse og mener derfor at ikke, at der blot findes
to køn. Eksemplet var blot for at simplificere min pointe.
7 En løsning kunne for eksempel være at forsøge at arbejde imod brugen af kønslige
pronomener som neutrale pronomener.
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her kvinder – i nogle tilfælde fejlkommunikerer med alvorlige
konsekvenser. Dette kan beskrives ved at se på den kraft kvinders ytringer
kan mangle, og det kan – for undersøgelsen af sprogets pragmatik og tien af
kvinder – være relevant at inddrage Rebecca Kuklas begreb diskursiv
uretfærdighed (en: discursive injustice).
Diskursiv uretfærdighed
Den canadiske filosof Rebecca Kukla (1969-) beskriver, hvordan kvinders
benyttelse af almindelige diskursive konventioner i udførelsen af
talehandlinger kan medføre ytringer med svagere kraft og mindre autoritet,
end hvis udført af en mand8. Jeg fokuserer forsat på kvinder, men Kukla
pointerer selv, at denne forskel i kraft afhænger af, hvorvidt folk er
underprivilegerede

generelt.

Hun

understreger,

at

når

folk

fra

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

10

af de magtfulde og privilegerede, hvilket medvirker til at

begrebsliggøre de oplevelser og fænomener, der betyder noget for denne
gruppe. Underprivilegeredes oplevelser begrebsliggøres ikke i samme grad
og bliver da ikke en del af vores delte verdensforståelse. Med andre ord kan
man sige, at de underprivilegerede, qua positionen som underprivilegerede,
ikke har samme indflydelse på de sociale og diskursive konventioner som de
magtfulde og privilegerede. Udover ikke at påvirke disse ”shared tools” og
konventioner i samme grad som de privilegerede, er det også de
underprivilegerede, der oftest mærker konsekvenserne af konventionerne.

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

11

Deadline.com 17-10-2017, The Guardian 12-10-2017
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spørge. Førnævnte pointer vedrørende illokutionær og perlokutionær tien
kan bruges i besvarelsen af disse spørgsmål: Der har været faktorer i den
sociale kontekst, der har gjort, at kvinder ikke har sagt fra overfor disse
krænkelser.
Man hører ofte i forbindelse med #MeToo om situationer, hvor en
kvinde har sagt fra – har ytret en form for afvisning – overfor én, der på den
eller anden måde har krænket hende seksuelt, hvor den krænkende reagerer
med et ”vær dog ikke så snerpet” og sågar kan finde på at forsætte
krænkelsen. I dette tilfælde får kvinden ytret en afvisning, og denne
afvisning forstås, men ignoreres. Sociale normer gør, at afvisningen ikke har
en stærk nok kraft til, at krænkeren tager den alvorligt. Det er en
perlokutionær tien, som kvinder udsættes for: Kvindens kommunikation
mislykkedes, da den ikke havde den ønskede effekt: At krænkeren tog
afvisningen til sig og stoppede.
Man hører også i forbindelse med #MeToo om tilfælde, der synes at
være illokutionær tien: Flere har fortalt om oplevelser af at give en afvisning,
hvor reaktionen har været latter eller anden form for udtryk, der indikerer,
at vedkommende ikke har forstået afvisningen som afvisning.
Den lokutionære tien er jeg ikke gået i dybden med, men #MeToo
tydeliggør også, at der i høj grad har været tilfælde af denne form for tien.
Mange har fortalt, at de først har sagt fra eller delt deres oplevelser nu i
forbindelse med denne bevægelse, fordi de før har været afskrækket fra – og
således indirekte forhindret i – at sige fra. Hvis det er tilfældet, er der tale
om lokutionær tien af disse kvinder, jf. afsnit 2.1.
Det er klart, at der er mange forklaringer på, dels hvorfor kvinders
afvisning på krænkningstidspunktet er mislykkedes, dels hvorfor kvinder
først nu siger fra overfor seksuelle krænkelser, men jeg mener, at #MeToo i
høj grad klargør og belyser det faktum, at kvinder har været tiet, både
lokutionært, perlokutionært og illokutionært. #MeToo belyser, at kvinder
har været udsat for diskursiv uretfærdighed – hvis de har givet en afvisning
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har den ikke haft den nødvendige kraft. #MeToo synes også at være en
reaktion på, at kvinder har været udsat for hermeneutisk uretfærdighed, da
bevægelsen opfordrer til samtale om bestemte oplevelser og virkeligheder,
der ikke allerede var begrebsliggjort tilstrækkeligt.
#MeToo er udtryk for problematiske faktorer i sprogets sociale
kontekst, men er ikke alene løsningen på disse problemer, da løsningen
synes at kræve en større forandring. Dog mener jeg, at #MeToo belyser
tavshed og tien af forskellig grad. Bevægelsen er således et udtryk for et
feministisk sprogfilosofisk problem. Om #MeToo da decideret bryder med
denne tien er sværere at afgøre. I forhold til den lokutionære tien synes
#MeToo i høj grad at gøre en forskel, men i forhold til perlokutionær og
illokutionær tien er bruddet ikke så direkte: Understregningen af seksuelle
krænkelsers omfang og det, at (nogle) kvinder ikke længere er (lige så)
afskrækket fra at ytre sig vedrørende dette – at der ikke længere i samme
grad er tale om en lokutionær tien – er antageligvis medvirkende til at bryde
med tiens andre former. Ytres problemerne, vil de i højere grad blive
begrebsliggjort, og det vil da på sigt blive nemmere at forstå kvinders
afvisning som afvisning. Hvorvidt denne bevægelse vil modvirke, at
afvisningen ignoreres, synes svært at afgøre. Dog kan #MeToo ses som et
eksempel på, at man ved at organisere sig (til en vis grad) kan bryde med
fejlkommunikation og med tien; derved medvirker den til, at kvinder kan
opfylde vellykkethedsbetingelserne for talehandlinger – hvilket endvidere
betyder, at kvinder kommer et skridt tættere på at bryde med sprogets
sociale kontekst og normerne samt magtstrukturerne deri. #MeToobevægelsen viser ikke mindst også hvilke alvorlige, politisk relevante,
konsekvenser som (huller i) sproget og fejlkommunikation kan bevirke.
Individualistisk sprogfilosofi som feministisk sprogfilosofi
På baggrund af de hidtil bragte pointer synes individualisme i
sprogfilosofien at være relevant set fra et feministisk perspektiv. Det kan

164

Sprogets politiske dimension

blandt andet have politisk relevans at have fokus på individets intention.
Hvis man sprogfilosofisk udelukkende fokuserer på individet, synes det
også klart, at man ville miste nogle yderst vigtige perspektiver og pointer,
men dette udelukker ikke det essentielle ved at fokusere på den individuelle
taler: For at forstå hvad der gik galt i kommunikationen i forbindelse med
de forskellige former for tien – hvorfor vellykkethedsbetingelserne ikke var
opfyldt – må man inddrage det faktum, at kvinden intenderede en afvisning.
At blive misforstået er en essentiel del af det at være i en undertrykt position
og således at der sker en fejl i ens kommunikation. Det er derfor vigtigt for
feministisḳ sprogfilosofi at analysere intentionerne bag den enkelte
underprivilegerede samt for modtageren af den underprivilegeredes tale.
Dog er den sociale kontekst også essentiel for at indse at undertrykkelsen er
et faktum og for at forstå, hvordan undertrykkelsen virker. For at forstå den
mislykkede kommunikation, må man altså både fokusere på, hvad taleren
intenderede, men også på hvordan modtageren forstod taleren – og især
hvordan der er en forskel på disse. For at gøre dette må man kigge på den
individuelles tilstand i lyset af den sociale kontekst. Fokus på individet
udelukker ikke fokus på den sociale kontekst eller omvendt.
Konklusion
Jeg har med Langton argumenteret for, at Austins talehandlingsteori kan
bruges til at beskrive forskellige former for tien af underprivilegerede
grupper – heriblandt kvinder – da disse talehandlinger kan lykkes eller
mislykkes frem for blot at være sande eller falske, afhængigt af hvorvidt
deres vellykkethedsbetingelser er opfyldt. Jeg har argumenteret for, at den
sociale kontekst – og de normer og magtstrukturer der indgår i denne – i
høj grad er afgørende for, hvorvidt disse betingelser opfyldes og
talehandlingen lykkes, og således for, hvorvidt, der er tale om tien. Jeg har
i denne sammenhæng undersøgt, hvad der kan karakterisere en social
kontekst, hvori en tien af kvinder kan finde sted. Jeg argumenterede da for,
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at en sådan social kontekst blandt andet kan være karakteriseret ved at
kvinders ’nej’ negligeres samt at kvinder usynliggøres i sproget. Jeg
konkluderede da, at kvinder qua deres sociale position udsættes for
henholdsvis diskursiv og hermeneutisk uretfærdighed, hvilke begge er
former for uretfærdigheder, der, både med fokus på taleren og modtageren,
kan ses som en del af forklaringen på, hvordan den nævnte tien af kvinder
kan forekomme. Ydermere har jeg argumenteret for, at #MeToobevægelsen har belyst disse forskellige former for tien, og jeg har
konkluderet, at bevægelsen kan være et eksempel på kvinder, der
organiserer sig og således går et skridt imod opgør med (i særdeleshed
lokutionær) tien.
Jeg har ydermere argumenteret for, at den individbaserede
sprogfilosofi overser vigtige aspekter af sproget ved ikke at inddrage dets
sociale kontekst, mens feministisk sprogfilosofi vil have gavn af at fokusere
på individer, for eksempel ved at undersøge henholdsvis talerens og
modtagerens

intentioner

og

tilstande.

Jeg

har

med

Austins

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