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Forord
En eklektisk samling tekster er, hvad herværende udgivelse består i. Dog,
om et nævneværdigt fællestræk bør antydes, må det være kritikken.
Forfatteren til tre af de mest velkendte kritikker, Immanuel Kant,
kendetegnede fornuftens kritik ved bedømmelsen af ’’ihrer Quellen und
Grenzen’’1. Kritikken må foranledige sig på at belyse såvel kilden til, som
grænsen for, det, hvormed den beskæftiger sig. Nu beskæftiger tænkningen
sig ikke blot med noget andetværende, men ligeså med sig selv – det
andetværende er netop det andetværende for tænkningen. Kritikken fordrer
altså en selvkritik. Det er netop i denne kritikkens dialektik, at teksten får
sit liv og sin ånd. Man kan derfor, med G. W. F. Hegel, sige, at sandheden
’’schließt […] das Negative in sich’’, for ikke at ende som det blot ’’ruhende,
tote Positive’’2. For hvad er en kritik, hvis ikke den efterlader sig noget at
kritisere?
Det er først her, hvor kritikken møder sig selv – hvor den går i en
uendelig dialog med sin egen endelighed, kunne man sige - at der opstår en
tænkningens erfaring, hvad Hegel også belyser: ’’Das Prinzip der
Erfahrung enthält die unendlich wichtige Bestimmung, daß für das
Annehmen und Fürwahrhalten eines Inhalts der Mensch selbst dabei sein
müsse, bestimmter, daß er solchen Inhalt mit der Gewißheit seiner selbst in
Einigkeit und vereinigt finde.’’3 Den kritiske filosofi må altså også være en
filosofiens kritik - hvormed man, med Friedrich Schlegel i et af sine
Athenäum-fragmenter, må samtykke, at kritisk er ’’etwas, was man nie
genug sein kann.’’4
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Denne bestræbelse anes ikke mindst i de følgende tekster, om deres kritik
retter sig mod en økonomisk, analytisk eller metafysisk tankegang.
Først artiklen ’’Tænkningens vilkår – filosofi med og mod
institutionen’’ af Sasha Bøtker Larsen, som, med Hannah Arendt som
omdrejningspunkt, leder efter tankens liv og åbninger i den analytiske
filosofis hegemoni.
Herefter artiklen ’’’[…] das Geläut der Stille’ – sprog og digtning i
Heideggers Unterwegs zur Sprache’’, af undertegnede, hvori digtningens og
sprogets væsen forsøges belyst i deres samspil med væren, med Martin
Heideggers metafysikkritik som ledetråd.
Dernæst søger Helene von Tabouillot i ’’Microfinancing as neoliberal
subjectification

of

poor

women’’,

orienteret

i

Michel

Foucaults

subjektiverings-begreb, at afdække den neoliberale kapitallogik, som ligger
til grund for finansielle indgreb i det globale syd.
Slutteligt består en anmeldelse af oversættelsen af Foucaults begreber,
udarbejdet af Thomas Hegelund, hvori der sættes spørgsmålstegn ved
muligheden for, og udførelsen af, en sådan indføring i den franske filosofs
begrebsvokabular.

Hvis teksterne i denne samling formår at give noget til tænkningen, gør de
det bestemt ikke på egen hånd. En tak skal altså lyde til såvel forfattere som
fagfællebedømmere, korrekturlæsere og andre, som har bidraget til denne
udgave af TIDskrift.
Til sidst en taksigelse til Jens Højbøge Mosegaard, hvis svævende streger
har sat deres kærkomne præg på udgivelsen.
På vegne af redaktionen
Gustav Løhde Frøhlich

Indholdsfortegnelse
Tænkningens vilkår – filosofi med og mod institutionen ........... 7
af Sasha Bøtker Larsen

’’[…] das Geläut der Stille’’ – sprog og digtning i Heideggers
Unterwegs zur Sprache ..................................................... 31
af Gustav Løhde Frøhlich

Appendiks: ’’[…] das Geläut der Stille’’ .............................. 55
Microfinancing as neoliberal subjectification of poor women .. 65
af Helene von Tabouillot

Foucaults begreber på dansk – en anmeldelse af Foucaults
begreber af Knut Ove Eliassen .......................................... 75
af Thomas Hegelund

Tænkningens vilkår
– filosofi med og mod institutionen
sk re v et af S as ha Bøt k e r Lar se n , K U · u dg i ve t feb rua r 20 2 2

Abstract
Denne artikel undersøger, hvad filosofien gøres til gennem den
institutionaliserede praksis (den såkaldte analytiske filosofi) og hvad dette
har af konsekvenser for filosofiens muligheder. Den herskende praksis
affejer megen filosofisk tænkning som ubrugelig og direkte selvmodsigende,
og ved at gøre dette skubbes betydningsfuld tænkning ud af filosofiens felt.
Jeg eksemplificerer mine teser gennem især den tyske tænker Hannah
Arendt, som både da hun levede og i dag, står med benene uden for
institutionen. Formålet er at vise, at filosofien som tænkning (filosofien som
den kunne være) rummer væsentlige aspekter af menneskers liv, som den
institutionelle filosofi ikke formår at favne.
Noget sluttede med Hegel. Der er en filosofisk tomhed efter
Hegel, hvilket ikke betyder, at der har været mangel på
tænkere eller genier, men at Marx, Kierkegaard, Nietzsche,
begynder med en fornægtelse af filosofien.
(Merleau-Ponty, 1968: 141-142)1

I.
Spørgsmålet ”hvad er filosofi?” er måske et af de mest stillede spørgsmål i
filosofihistorien, og godt for det, for en disciplin, der ikke spørger til sig selv,
er i konstant fare for at forstene. Men i stedet for at prøve at besvare
spørgsmålet om, hvad filosofi er, vil jeg påtage mig den lidt mere beskedne

1

Oversat i Filosofien som institution og tænkning som håndværk af Søren Gosvig Olesen

s. 23 (uudgivet).
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opgave at undersøge, hvad filosofi bliver gjort til som institutionaliseret
praksis i dag. I den forbindelse vil jeg foretage mig noget så originalt som at
kritisere den herskende ideologi – den såkaldte analytiske filosofi2. For når
jeg skriver, at filosofien gøres til noget, ligger der et større budskab gemt
bag; nemlig, at filosofiens aktuelle realitet ikke er et udtryk for filosofien
som sådan. At der er mere til filosofien end institutionen. Derfor vil jeg ikke
bare kritisere institutionen, men også komme med et eksempel på, hvad
filosofien som tænkning potentielt kunne være, men ikke kan være lige nu.
Et godt eksempel er Hannah Arendt. Hun er interessant som tænker,
fordi hun ser sig selv som stående uden for filosofi-institutionen, hvilket
også holder i vores tid: Hun betragtes stadig ikke som filosof nok til at
komme på pensum (med undtagelse af et enkelt kursus, der havde til formål
at vise, at tænkningen kan findes uden for institutionen, og anerkendes hvor
den er). Samtidig er der et stort potentiale i hendes tænkning, fordi den kan
vise, hvad filosofien også kunne være. Hun er et ud af mange gode
eksempler på, at god tænkning har søgt, eller er blevet sendt på, ufrivillig
eksil andre steder (for eksempelvis i den politiske teori eller i kulturfagene),
og at der derfor er potentiale for at åbne filosofien op, hvis vi tør kigge ud
over den institutionaliserede kanon, og hvad filosofien er blevet gjort til af
den såkaldte analytiske filosofi.

II.
I et interview fra 1964 bliver Arendt spurgt ind til sin rolle som kvindelig
filosof, hvortil hun svarer følgende:

2

Jeg tager et forbehold over for at kalde en bestemt gren af anglesaksisk filosofi for

”analytisk filosofi”, da jeg ikke mener, at den er retvisende. Betegnelsen synes nemlig at
implicere, at al anden filosofi ikke analyserer eller har en analytisk tilgang. Det bliver
forstærket af, at det typisk modstilles ”kontinental filosofi” (se fodnote 4).
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Jeg er bange for, at jeg må protestere. Jeg hører ikke til blandt filosofferne.
Min profession – hvis man overhovedet kan tale om sådan en – er politisk
teori. Jeg føler mig på ingen måde som en filosof. Jeg tror heller ikke, at jeg
ville

blive accepteret i filosoffernes kreds, som De så venligt antager.

(Arendt 1964)

Ganske overraskende og modsat den gængse opfattelse af hende, betragter
Arendt altså ikke sig selv som filosof. Årsagen skal findes i hendes forståelse
af, hvad filosofien er. For hende er filosofien og politikken (som er hendes
primære felt som tænker) i et altid fjendtligt forhold, og deres respektive
genstandsfelter er uforenelige. Filosofien beskæftiger sig med det objektive
og universelle, og politisk filosofi er således et forsøg på at behandle
politiske forhold objektivt og universelt. Men politik er altid foranderlig og
kendetegnet ved handling – det er en aktivitet. Og fordi politikken skabes af
en pluralitet af mennesker, er den uforudsigelig og irreversibel. Politisk
filosofi forsøger at gøre noget praktisk til noget teoretisk. Da filosofien er
kontemplativ, opererer den politiske filosofi kun på et abstrakt plan og
kontemplerer over universelle og flyvske begreber som frihed, lighed og
retfærdighed. Politisk filosofi er altså en begrænsning og indskrænkning af
politikken. Arendt ønsker omvendt at gå til politikken, uden at filosofien
kaster sin skygge over, hvad politikken i sin essens er: nemlig handlende og
betinget af sin tid (ibid.; Arendt 2018a: 12–21, 236–43).
Man kan sagtens være kritisk over for Arendts dom over filosofien (og
det er vel egentlig også filosofiens fornemmeste rolle; at være kritisk), men
jeg vil hverken gøre det eller erklære mig enig eller uenig med hende. Det er
for så vidt uinteressant at diskutere meninger, og er ikke det, filosofien som
tænkning beskæftiger sig med. I stedet vil jeg, med udgangspunkt i Arendts
tænkning, undersøge det problematiske forhold mellem på den ene side
filosofien som institutionaliseret praksis, kendetegnet ved den såkaldte
analytiske filosofis dominans, en tendentiøs blindhed over for traditionen
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samt en ophøjelse af det logiske argument som disciplinens guldstandard;
og på den anden side alt det, som filosofien kunne være i stedet for.
Arendt og jeg skriver os op imod to forskellige traditioner og
institutioner. De næsten tres år mellem os betyder, at vores respektive
kontekster er forskellige, og det er ifølge min overbevisning indlysende, at
tænkeren tænker ud fra sin egen tid. Jeg vil derfor ikke påstå, at Arendts
kritik af filosofien i sin samtid kan overføres én til én til min tid. Men jeg vil
dog hævde, at Arendts tænkning udstikker en sti, som kan inspirere og
fremmane tanker i andre tider end hendes egen; en tænkning, man både
kan tænke med og udover. Det har hun i al fald gjort hos mig, og det er netop
disse tanker, jeg vil udfolde i det følgende.

III.
Filosofien, og hvad Arendt kalder de intellektuelle (sammenfaldet er
anseeligt, måske endda fuldkommen overlappende), har en unik evne til at
skabe og argumentere for idéer så overbevisende, at selvom deres hypoteser
er så langt fra virkeligheden, at de aldrig ville kunne afprøves, står de stadig
stærkt. Opskriften på dette er at konstruere sit eget system bygget på særlige
præmisser, inden for hvilket man kan give sig selv ret og bevise det, man
ønsker. At miste virkeligheden af syne er ingen pris at betale, så længe man
har det bedste argument.
Denne kritik af de intellektuelle ses flere steder i Arendts forfatterskab.
I hovedværket Menneskets vilkår er det den politiske filosofi, der siden
Platon (med undtagelse af Immanuel Kant), har haft teorien og idéerne
ophøjet over aktiviteter. I denne tradition har den virkelighedsfjerne utopi
haft forrang over, hvad der historisk faktisk er sket (Arendt 2018a: 12–21).
I det føromtalte interview fortæller hun om de tyske intellektuelle, der ikke
forholdt sig aktivt til den politiske situation i 1930’ernes Tyskland, men i
stedet var for optagede af deres ideer og teorier. De var med deres ignorance
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og manglende kritik af de politiske begivenheder i deres samtid med til at
bane vejen for Det Tredje Riges oprejsning. Man mente, at politik var noget
for politikere og ikke for filosoffer. Ved at være upolitiske endte de, i Arendts
øjne, med at blive politiske, fordi de lukkede øjnene og ikke forholdt sig
kritisk til, hvad der foregik lige foran deres næser (Arendt 1964). Og i
forbindelse med udgivelsen af Eichmann i Jerusalem, gik hun i kødet på de
intellektuelle, der havde beskyldt hende for at være antisemitisk, fordi hun
skulle have påstået, at jøderne var skyld i deres egen udryddelse. Rapporten
er baseret på retsdokumenterne fra Adolf Eichmanns retssag og Arendts
egne refleksioner over nazisternes opførsel og banale tankeløshed.
Intetsteds hævder hun, at jøderne skulle have udryddet sig selv. Det får
Arendt til at kritisere de intellektuelle for at massere og manipulere fakta,
så de passer ind i deres teorier – og ikke ind i virkeligheden (Arendt 2006:
280–98).
Meget

af

denne

kritik

kan

man

overføre

på

nutidens

institutionaliserede filosofi, vil jeg hævde. Men inden da synes jeg, det er
nødvendigt at tilføje, at Arendt ikke kun har kritik til overs for filosofien.
Lidt firkantet kan man sige, at det, Arendt kritiserer, elsker hun. Hun er selv
dybt inspireret af den filosofiske tradition, og bruger den hyppigt som
refleksionssnor i sin tænkning. Som det senere vil fremgå, står hun på
skuldrene af store tænkere som Platon, Kant og Heidegger, og nærer dyb
respekt for de veje, deres tænkning tager hende nedad. På intet tidspunkt i
Arendts forfatterskab fremstår filosofien som mindre værd end politisk
teori. Arendt påpeger blot det spændingsfelt, der er mellem politik og
filosofi – og hvorfor hun ikke ser sin egen politiske tænkning som inkluderet
i filosofiens institution.
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IV.
En måde at forstå den såkaldte analytiske filosofis magtovertagelse på, kan
findes hos Ernesto Laclau (2007: 43). Institutioner (såsom universiteter) er
kamppladser for stridende idéer, paradigmer og diskurser, der slås om at
blive hegemoniske, altså dominerende3. Gennem det, man med et udtryk
lånt fra Antonio Gramsci kan kalde en stillingskrig, bliver én partikulær
diskurs - blandt de mange stridende - hegemonisk og sedimenterer sig selv
som det gode, det sande eller det universelle. Specifikt for de akademiske
institutioner lykkes en filosofisk retning med at bevæge sig fra at være en
partikulær filosofi, der slås med andre, til at blive filosofi som sådan, i
forhold til hvilken alle andre filosofiske grene vil være partikulære eller
særlige og for eksempel blive kaldt ”kontinental,” som om det var en
afvigelse fra normen4. Ethvert hegemoni er som sagt resultatet af en
magtkamp, og vi ser resultatet af denne, når der skal sammensættes
pensum, udarbejdes studieordninger og uddeles midler. Her sker der tilvalg
og fravalg, som er alt andet end neutrale og objektive. Og kriterierne for at
deltage i og kunne vinde magtkampen er stærkt defineret af den såkaldte
analytiske filosofis forudsætninger, nemlig striden mellem mindst to
velafgrænsede positioner, hvor det logiske arguments resultatorientering og
mål om at løse et bestemt problem sættes som guldstandard. Men netop
fordi kriterierne ikke er objektive, og der derfor ikke er noget naturligt eller
logisk over dem, har hegemoniet en vis skrøbelighed og kan omvæltes af nye
stillingskrige. Hvordan denne stillingskrig er blevet udkæmpet og hvorfor
3

Vi finder en lignende tanke i Thomas Kuhns teori om videnskabelige revolutioner, ifølge

hvilken forskellige paradigmer slås mod hinanden for at blive normalvidenskaben (Kuhn
2012).
4

Det er desuden en bemærkelsesværdig idé, at man kan slå dekonstruktion, hermeneutik,

fænomenologi, eksistentialisme og så videre sammen alene på baggrund af, at det er tænkt
på det europæiske kontinent.
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den såkaldte analytiske filosofi er blevet institutionelt dominerende og
paradigmatisk, må dog forblive utænkt i denne tekst.
Den hegemoniske diskurs i filosofiens akademiske institutioner – dét
der i vor tid præsenteres som filosofien som sådan - er den såkaldte
analytiske filosofi, der er karakteriseret ved, at argumentet er i højsædet. At
filosofere er at argumentere, og filosofien består af en argumentativ
boksekamp mellem allerede faste og færdige positioner. At vise, at
modstanderens position leder til en logisk selvmodsigelse – et såkaldt
reductio ad absurdum – fungerer som et knock out. Når Giorgio Agambens
tekster tilsyneladende er fyldt med paradokser, vil disse for den såkaldte
analytiske filosof være en fribillet til ikke at behøve at forholde sig til
tekstens indhold. Et sådant paradoksalt fænomen kunne for eksempel være
lejren: ”Lejren er det rum, der åbner sig, når undtagelsestilstanden
begynder at blive regel. Derved for undtagelsestilstanden, som efter sit
væsen var en midlertidig ophævelse af samfundets orden, en permanent
rumlig tilstedeværelse, der dog hele tiden som sådan holdes udenfor den
normale orden” (Agamben 2015: 50). Øjensynlige paradokser hos Agamben
er for eksempel: Undtagelsestilstanden er både midlertidig og permanent;
lejren er både ”selve paradigmet på det politiske” (ibid. : 52) og udenfor den
politiske orden; folket er både konstitutivt for politikken og udelukket for
selvsamme (ibid.: 43). Agambens tænkning rummer paradokser, fordi
verden er paradoksal, men ifølge logikken kan noget ikke både være A og
ikke-A. Den såkaldte analytiske filosofis dyrkelse af logiske argumenter
giver derfor ikke plads til Agamben og hans paradokser. Det logiske
argument står over verdens paradoksalitet. Hvor Marx (1970: 170 ff.) talte
om varefetichismen i de kapitalistiske samfund, når varerne får en
selvstændig, ahistorisk værdi, kan man tale om en argumentfetichisme i den
såkaldte analytiske filosofi, hvor det logiske argument ophøjes til
guldstandard uden at skele til, hvad det egentlig lærer os. I den såkaldte
analytiske filosofi er det i særdeleshed formen, snarere end indholdet, der
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er det vigtige. Kampen handler om at have argumentet med den bedste og
mest konsistente logiske form. Et godt eksempel på det er diskussionen om
tid og modalitet, hvor David Lewis (1976) argumenterer for den logiske
mulighed for tidsrejser. I artiklen er det centrale ikke hvorvidt tidsrejser er
mulige ud fra verdens faktiske betingelser, men hvorvidt det logisk set er
muligt at argumentere for – og hvorfor dem, der argumenterer for det
modsatte, tager fejl. Såkaldt analytisk filosofi handler om at kunne vise, at
den andens argument ledes ud i en reductio ad absurdum, og ”vinderen” er
vedkommende, der er bedst til at påvise selvmodsigelser i ”modstanderens”
tekst. Konsekvensen af dette paradigme må være, at vi ikke kan lære noget
af Agamben, fordi hans argumentation tilsyneladende er uforståelig og
selvmodsigende. Den konklusion kan vi for mig at se ikke være tilfredse
med.
Dermed ikke sagt, at logikken ikke kan bruges overhovedet. Men når
logikken feticheres (ligesom varerne ifølge Marx), og filosofien reduceres til
den, får det den konsekvens, at filosofien ikke kan favne anekdoter,
paradokser, litterære virkemidler, ironi og alt andet, der ikke kan koges ned
til en logisk formel. Logikken er en reduktion af udsagn til deres form,
abstraheret fra deres indhold. Ifølge en lærebog i logik kan man
”identificere den logiske form af udsagn ved at formalisere dem i
overensstemmelse med de logiske konnektiver” (Hendricks og Pedersen
2011: 4). Ligesom matematikken formaliserer det komplekse udsagn til en
ligning, som inden for logikken kan agere genstand for udregning af
argumentets gyldighed (at konklusionen med nødvendighed følger af
præmisserne). Logikkens styrke er, at den er binær: A eller ikke-A. Det gør
den kraftfuld som en lommeregner, der kan vise resultater efter behov. Men
logikkens svaghed er, at den er binær. For det er verden uden for filosofien
ikke, og hvis filosofien skal beskæftige sig med verden, kan den således ikke
forlade sig på logikken (alene).
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Den såkaldte analytiske filosofi er resultatorienteret: Funktionalismen
har det rigtige begreb om bevidstheden, nonkognitivismen har det sande
begreb om etikken et cetera. Ifølge sprogfilosoffen Diego Marconi (Marconi
2014: 24, 92 - refereret i Olesens uudgivne tekst) har ”den professionelle
filosofi” (den såkaldte analytiske filosofi) til formål at løse problemer, og
den filosof, der ikke formår dette, skal forstås analogt til joggeren, der
udelukkende løber for at løbe og ikke for at komme et andet (og nyt) sted
hen. Formålet er ”at skabe fremskridt og løse problemer” og at kunne sætte
to streger under facit. I denne stræben efter fremskridt forholder man sig
ikke til, hvad man mangler eller ikke har besvaret, og man tænker ikke over,
hvilke nye spørgsmål ens svar rejser. Samtidig er der grund til at sætte
spørgsmålstegn ved, hvilke problemer, den såkaldte analytiske filosofi
’løser’. Et af dens mest yndede virkemidler er tankeeksperimentet. For at
nævne i flæng: John Rawls’ uvidenhedens slør, Alvin Goldmans papmachélader, Robert D. Putnams superspartanere eller John Searles kinesiske rum
(Rawls 1971; Goldman 1976; Putnam 1975; Searle 1980). Eller tag Ronald
Dworkin, der beder os forestille os en auktion, hvor alle ressourcer er lagt i
en pulje, som alle personer (der i eksperimentet alle har de samme naturlige
talenter) kan byde på med 200 muslingeskaller. Slutfordelingen af
ressourcer efter auktionen skulle efter sigende være retfærdig (Dworkin
1981). I stedet for at forholde sig til virkeligheden konstruerer
tankeeksperimentet en mulig verden, der skærer alt andet fra end det, der
skal bevise forfatterens pointe. På den måde ender tankeeksperimentet altid
med det resultat, at forfatteren har ret. Samtidig har tankeeksperimenter
den klare fordel, at de aldrig kan efterprøves andre steder end i tanken. Med
andre

ord

løser

den

såkaldte

analytiske

filosofi

med

sine

tankeeksperimenter udelukkende de problemer, som den selv skaber.
Denne fremskridtsstræben har den konsekvens, at man ikke mener, at
man behøver at beskæftige sig synderligt med traditionen, eller at
traditionen anses som havende værdi udelukkende som illustration af
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idéernes udvikling gennem tiden. Fordi filosofiens udvikling forstås som en
kumulativ proces, må det moderne følgelig være det bedre. Ergo er det at
beskæftige sig med traditionen det samme som at beskæftige sig med noget
suboptimalt eller underudviklet. At studere traditionen ses mest som en tur
på museet, hvor de nysgerrige kan høre om, hvordan vi er kommet til vores
nuværende høje stadie – men ikke som noget, der kan lære os noget
væsentligt i dag. Dette kan man for eksempel se i min egen studieordning,
hvor traditionen er henvist til et fag kaldet filosofihistorie, der er placeret på
de to første semestre, men stort set ikke fylder noget i de øvrige fag på
grunduddannelsen, der inddeles i teoretisk og praktisk filosofi. På den måde
kan man få museumsturen hurtigt overstået, hvorefter man kan beskæftige
sig med de moderne diskussioner om bevidstheden, metafysikken og
etikken – uden at behøve at tage højde for, hvad Aristoteles, Thomas
Aquinas og Kant skrev om disse emner. Det samme gør sig typisk gældende
i mange antologier med tekster indenfor såkaldt analytisk filosofi. Tag for
eksempel Ethical Theory – an Anthology (Shafer-Landau 2013), hvor
redaktøren begrunder udvælgelsen af teksterne med, at de er ”centralt
repræsentative for et vigtigt synspunkt inden for etisk teori” og
”førsteklasses værker inden for filosofien”. Bogen er inddelt i 13 emner som
dydsetik, konsekventialisme og deontologi med fire til syv tekster i hver.
Heri er kun ganske få klassiske tekster, ovenikøbet blot et lille uddrag af
disse, og de fungerer udelukkende som introduktioner til emnet. Igen, turen
på museet inden vi for alvor kaster os ud i det virkeligt interessante. Det
samme mønster finder vi i David Chalmers’ Philosophy of Mind – Classical
and Contemporary Readings (Chalmers 2002), hvor de klassiske tekster,
vi bliver lovet i undertitlen, kun udgør de to første ud af 63 tekster – og i
øvrigt begge er tekstuddrag fra René Descartes. Tilbage står et (måske lidt
karikeret) billede af, at den såkaldte analytiske filosofi enten konstruerer
kunstige problemer eller i dens tilgang ikke har blik for, hvordan filosofiske
spørgsmål tidligere er blevet behandlet.
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V.
Nu til en åbning af, hvad filosofien også kunne være. Arendts måde at tænke
og

skrive

på

står

i

stærk

kontrast

til

de

rene

aksiomatiske

argumentationskæder, som er yndet i moderne anglesaksisk filosofi. Faktisk
vil jeg gå så langt som at afvise, at Arendt argumenterer; i stedet undersøger
og tænker hun. Hun undersøger, hvad mennesker gør og hvorfor de gør det.
Det gør hun med udgangspunkt i konkrete historiske begivenheder,
anekdoter og fortællinger; og hun gør det ved at søge inspiration hos
filosoffer, politiske tænkere og forfattere, der har gjort erfaring med
tænkningen før hende. Hun gør en dyd ud af ”at tage på museum”; at
undersøge, videretænke, kritisere og stille spørgsmål til, hvad der endnu
ikke er besvaret eller tænkt i traditionen. Hendes flittige brug af traditionen
gør det ikke svært med bare lidt kendskab til filosofiens historie at se, hvor
Arendt har hentet sin inspiration. Der er stærke spor af blandt andre Platon,
Kant og Heidegger at finde i hendes tekster, ligesom hendes bekendtskaber
med Theodor W. Adorno, Max Horkheimer og Walter Benjamin finder vej i
hendes måde at tænke og skrive på. For at sandsynliggøre det, vil jeg komme
med et lille udpluk af eksempler.
I Statens bog V skriver Platon: ”[…] dem der glæder sig ved alt det, der
er, dem må vi kalde visdomselskere og filosoffer, ikke meningselskere”
(Platon 2013: 480a; Arendt 2019: 54). Platons skelner mellem filosofi og
filodoksi, og denne skelnen fører Arendt videre i blandt andet hendes essay
”Sandhed og politik”, hvor hun beskriver, hvor nødvendigt det er at adskille
mening og sandhed: Meninger er centrale for det politiske liv, men er kun
forudsat af, hvad de prøver at udslette – nemlig sandheden. ”Meningsfrihed
er en farce,” skriver hun, ”medmindre viden om kendsgerninger garanteres”
(Arendt 2020: 19). Arendt selv er ej heller interesseret i meninger, men i at
tænke over og undersøge, hvordan verden og mennesker er. Dette var blot
ét eksempel af mange, hvor hendes både udtalte og uudtalte inspiration fra
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Platon skinner igennem (se f.eks.: Arendt 2019; 2018a; 2018b: 390, 513
m.fl.).
Den tænker, der har sat de største spor hos Arendt, er Kant.
Referencerne er i hobetal, hun har holdt en forelæsningsrække om ham, og
hovedværket Åndens Liv er mærkbart præget af Kants erkendelsesteori. I
sidstnævnte værk fremlægger Arendt sine tanker om tænkningen. Her
beskrives den i forhold til viden: Der er en grænse for den viden, vi kan
tilegne os, men tænkningen stopper ikke her. Selv når tænkningen når ud
på dybt vand og ikke længere kan omdannes til viden, ej heller bruges til
noget håndgribeligt, ansporer den kun til mere tænkning. Her er Kants
distinktion mellem Vernunft og Verstand af yderst afgørende betydning for
Arendt. Der er spørgsmål, der må stilles, men som ikke kan besvares;
tanker, der må tænkes, men som aldrig fører til viden og erkendelse. Dog
adskiller hun sig fra Kant, når hun hævder, at behovet for fornuft og
tænkning ikke er bundet af nogen metafysik, så meget som dette behov
destruerer ethvert metafysisk system. Behovet for tænkningen, der går ud
over forstanden, handler om at søge efter mening – ikke sandhed (Arendt
2019: 51–54, 176; Se også: 1990; Kant 2008).
Destruktionen af metafysikken leder tankerne over på Heidegger, en
anden stor inspirationskilde for Arendt. Dog mener Arendt ikke, at
Heidegger lykkedes med det foretagende, da han ved at stille ’spørgsmålet
angående værens mening’, stiller spørgsmålet om værens sandhed. På den
måde – med Arendts ord – begår Heidegger den metafysiske fejlslutning at
”fortolke mening med sandheden som model” (Arendt 2019: 54, 153). Dette
er ikke det eneste sted, hvor Arendt skriver sig op mod eller med,
Heideggers tænkning. I Åndens Liv benytter hun sig af Heideggers begreber
om Seinsentzug og Seinsvergessenheit til at beskrive det tænkende jeg som
værende fraværende fra det virkelige selv, og gennemgående i hendes
tænkning ses der spor af hans fænomenologi – dog med et mere pluralistisk
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verdenssyn og uden angsten i menneskets bagage (ibid.: 122; Heidegger
2007).
Jo mere man læser Arendt, jo mere bliver det tydeligt, hvor meget
hendes tænkning er præget af traditionen. Arendt tænker med og igennem
filosoffer i erkendelsen af, at god tænkning foregår i dialog med dem, som
har gjort sig en erfaring med tænkningen og problemerne før hende5. At stå
på skuldrene af traditionen er for Arendt at gøre tanker
der er fraværende, nærværende for min bevidsthed – hvilket vil sige, at jeg
repræsenterer dem. Denne repræsentationsproces er ikke forbundet med en
blind overtagelse af de faktiske synspunkter hos dem, der står et andet sted og
således betragter verden fra et andet perspektiv; det er heller ikke et
spørgsmål om indføling, som om jeg forsøgte at være eller føle som en anden,
ligesom det heller ikke handler om at tælle stemmer og slutte sig til et flertal,
men om uden at opgive min egen identitet at tænke fra et sted, hvor jeg rent
faktisk ikke selv befinder mig. (Arendt 2020: 22)

Det bliver tydeligt, at det for Arendt er vigtigt at læse traditionen –
forhåbentligt bliver vi klogere, fordi vi lærer af de tanker, der allerede er
tænkt, og det i højere grad gør os i stand til at tænke selv (Arendt 2018b:
513–16). Hun inddrager ikke forskellige filosoffers perspektiver for at være
enig eller uenig med dem, ej heller for at gendrive dem. Blot fordi man
tænker ned ad samme sti, betyder det ikke, at man adopterer deres
meninger eller skal stå inde for dem; det betyder blot, at der er noget at lære
af dem. Samtidig holder hun sig ikke snævert til den filosofiske tradition,
for hun har ”konsulteret digtere og videnskabsmænd, såvel som filosoffer”
(ibid.: 516). Her finder vi endnu en vigtig pointe: tænkningen trives (også)

5 Problemer

og det problematiske er selv omdrejningspunktet for filosofisk tænkning. Ikke

fordi filosoffer skal løse problemer og sætte to streger under resultatet, men fordi
filosofiens rolle er at undersøge og opløse problemet i endnu flere spørgsmål.
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fint uden for traditionen og institutionen; tænkningen kan have vandret
andetsteds hen, i andre forklædninger, og det handler om at anerkende
tanken dér, hvor den er. Af samme årsag fylder både anekdotiske og
historiske referencer (retssagen imod Eichmann, Pentagon-papirerne,
Vietnamkrigen, kz-lejre og nazismens opblomstring og indtog, bare for at
nævne få) i Arendts tekster. Et eksempel på anekdotisk reference hos Arendt
er en fabel fra Middelalderen om en vagtpost med hang til spas, der kunne
lide at give byens indbyggere en forskrækkelse med en falsk alarm, men som
ender med selv at tro på sit eget snyderi. Denne anekdote bruger hun til at
illustrere, at vores opfattelse af virkeligheden betinges af vores liv med
andre mennesker (Arendt 2020: 35). Yderligere fylder poesi og litteratur,
når Arendt udfolder sine tanker – navne som Dostojevskij, Kafka og Blixen
optræder med jævne mellemrum i hendes tekster.

VI.
Arendts tænkning har en verdensvendthed, hvor tænkningen altid tager
udgangspunkt i den konkrete tænkers levede erfaringer, samtidig med, at
den inddrager en pluralitet af perspektiver i form af førnævnte tænkere,
anekdoter

og

historiske

begivenheder.

For

Arendt

er

tænkning

grundlæggende en undersøgelse eller en Nachdenken; hun tænker over
eller om betydningsfulde eller underfundige fænomener og begivenheder,
der er at finde i det politiske liv. Det står i modsætning til den såkaldte
analytiske filosofis tankeeksperimenter, for som politisk tænker har man
tilstrækkeligt med eksempler på faktisk eksisterende politiske begivenheder
og bevægelser at tænke over til, at man ikke behøver at opfinde dem selv.
At Arendt ofte skriver på baggrund af politiske og historiske
bevægelser, gør hendes tænkning situeret i hendes samtid. Hendes bog
Eichmann i Jerusalem handler om retssagen mod den tysk-østrigske SSofficer, som blev afsluttet i 1961. To år efter udgives Arendts rapport i
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bogform (oprindeligt som artikler i The New Yorker). Derudover kan der for
eksempel nævnes trebindsværket Totalitarismens oprindelse, der blandt
andet funderer over nationalsocialismens indtog i verdenspolitikken, og
essayet ”Vi flygtninge”, omhandlende jødernes flugt i samme forbindelse.
Arendts tænkning har ophav i den personlige og politiske erfaring, og den
tid, hun tænker sin tanke i. Hun undersøger og tænker over ting, der sker,
hvad der rører sig politisk og hvad mennesker gør i den moderne verden. Vi
tænker, oplever og skaber den verden, vi lever i, og vores tænkning kan
derfor ikke se sig fri af den verden. Arendts fokus på sin tænknings
situerethed og personlighed må ikke foranledige en til at tro, at hun
advokerer for en ren partikularisme eller relativisme. Der er frihed til
fortolkning, men ikke til frit at opfinde kendsgerninger eller ændre fortiden
efter forgodtbefindende:
Selv hvis vi accepterer, at hver eneste generation har ret til at skrive sin egen historie,
accepterer vi hermed ikke mere, end at de har ret til at flytte rundt på kendsgerninger
alt efter deres eget perspektiv; men vi giver en ikke ret til at røre ved selve de faktiske
kendsgerninger (Arendt 2020: 19)

Så alle påstande er ikke lige gode, men Arendt tager stadig afstand fra en
(politisk) tænkning, der vurderer verden fra evighedens objektive
synsvinkel. Tænkningen skal være et kritisk korrektiv til verden og være
politisk (ikke politisk som i partipolitik, der skal vinde tilhængere, men
politisk som forholdende sig kritisk til det politiske). Den skal være situeret
i vores konkrete, fælles erfarede verden, og tage udgangspunkt i denne. Vi
skal tænke over de ting, der sker i verden, og ikke tankeløst følge strømmen.
Tænkningen skal gøre os beredt og i stand til at forholde os kritisk til vores
verden.
Selvom jeg har lagt meget vægt på erfaringens centrale rolle, er
verdensvendthed i tilfældet Arendt ikke det samme som empirisme eller
positivisme. At Arendt tager udgangspunkt i virkeligheden, betyder ikke, at
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hun forestiller sig, at fænomenerne bare meddeler sig objektivt til hende, og
at teorien blot skal emanere ud af fakta. Tænkeren går ikke til verden som
en blank tavle, men altid med udgangspunkt i sin egen forforståelse og ud
fra sit eget perspektiv. Samtidig hævder hun intetsteds, at hendes perspektiv
er det eneste sande, og hun inddrager en pluralitet af perspektiver for at
lære af disse, og fordi hun ved, at hun ikke kan se verden fra en omnipræsent
position

eller

fra

evighedens

synsvinkel.

Som

hun

siger

i

introduktionsforelæsningen til et kursus om tænkning i efteråret 1974:
Jeg har konsulteret digtere og videnskabsmænd så vel som filosoffer, og jeg er
ret opmærksom på den primære indvending, som kan rejses mod min ikkemetodologiske tilgang, nemlig, at jeg kun gør brug af det, der bekræfter min
egen oplevelse. Jeg mener ikke denne indvending er gyldig, fordi jeg ikke
hævder, at det jeg har at sige, har almen gyldighed; det er ikke fordi, det, jeg
hævder, er videnskabelige udsagn, som kan verificeres. (Arendt 2018b: 515–
16)

VII.
Essayet ”Vi flygtninge” er et eksempel på Arendts tænkning som
verdensvendt og situeret men uden at blive empirisme. Her tager hun
udgangspunkt i noget der sker, men hvor hun ikke ”kun” er bundet til
empiriske fakta. Snarere fungerer disse som et springbræt for hendes
tanker. Essayet er en skildring af de jødiske flygtninges (heriblandt Arendts
egen) forfærdelige situation under Anden Verdenskrig. Det er dog ikke
udelukkende en skildring af, hvilke forhold, der gjorde sig gældende for
jøder på flugt, men en politisk analyse af flygtningen som politisk subjekt –
eller med Arendts egne ord flygtninge som ”deres [de lande, de flygtede til]
folks avantgarde” (Arendt 2017: 33). Når man som jødisk flygtning står
udenfor og insisterer på at gøre opmærksom på ens status som stats- og
retsløs i stedet for at assimilere sig i det land, man er flygtet til, bliver man
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til et politisk subjekt par excellence. Ved at gøre opmærksom på ens
eksklusion fra det politiske, kan man inkludere sig selv i det:
De få flygtninge, der insisterer på at fortælle sandheden, selv når det er
’upassende’, får til gengæld for deres upopularitet én uvurderlig fordel: For
dem er historien ikke længere en lukket bog, og politik er ikke længere ikkejødernes eksklusive privilegium. De ved, at kort efter jøderne blev fredløse i
Europa, skete det samme for de fleste europæiske folk. (ibid.: 33)

Med Agambens ord blev undtagelsestilstanden permanent; jøderne var
tilsyneladende en undtagelse, men viste sig at være reglen. Flygtningen var
et kerneeksempel på homo sacer, der ifølge den arkaiske romerret ”kan
dræbes, men ikke må ofres”(Agamben 2016: 21), det vil sige dét, Agamben
kalder for det nøgne liv: Et liv, der er reduceret til alene det at trække vejret
(zoé) afskrællet alt det, der almindeligvis knyttes til menneskelivet, som for
eksempel borgerrettigheder, menneskeværd og inklusionen i det politiske
(bios). Med det biopolitiske paradigme blev menneskelivet og kroppene
gjort til genstand for politikken, og således blev alle mennesker potentielt
reduceret til det nøgne liv (ibid.; se f.eks.: 17-21, 85, 89-92, 100-105, 126127, 142-145). Det starter ganske vist med flygtningene og statsløse, men så
snart menneskerettighederne bliver et politisk spørgsmål, og tildelingen af
dem gøres til et frivilligt valg for nationalstaterne, kan ingen vide sig sikre.
Undtagelsestilstanden er således ikke længere en afvigelse fra normalen, og
med Benjamins ord lærer de undertryktes (i dette tilfælde flygtningenes)
tradition os, ”at den ’undtagelsestilstand’, som vi lever i, er reglen”
(Benjamin 1980: 697; 1973: 185).
Således er Arendts tekster ikke bare en beretning om de jødiske
flygtninges vilkår men også en filosofisk kritik af det, Agamben med
Foucault kalder biopolitikken. Hun bruger et bestemt politisk fænomen, der
ofte overses på grund af sin minoritetsstatus, nemlig flygtningen, til at
tænke over et helt politisk paradigme. Hvor det typiske tankeeksperiment i
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den såkaldte analytiske filosofi er skabt for at bekræfte en teori eller udfolde
dens konsekvenser for det berørte filosofiske problem, tager Arendts (og for
den sags skyld også Agambens) tænkning udgangspunkt i virkelige,
historiske begivenheder og fænomener. At undtagelsestilstanden er blevet
reglen, synes tilsyneladende paradoksalt, da undtagelse og regel er
hinandens modsætninger. Derfor vil deres tænkning ifølge den såkaldte
analytiske filosofi være et udtryk for logisk inkonsistens, da noget ikke både
kan være A og ikke-A, hvormed deres argumenter er ugyldige. Men som
Arendt og Agambens respektive tekster viser os, er vores verden paradoksal,
og derfor må vores tænkning også kunne rumme det.

VIII.
I dette skriv har jeg både form- og emnemæssigt været langt væk fra det, jeg
ellers har skrevet på min uddannelse. De fleste andre opgaver, jeg har fået
stillet, har haft formlen ’redegør for og diskuter filosof x/begreb y/teori z’.
Således er dette et forsøg på at skrive mig ud af den institutionaliserede
praksis, og dermed fremkalder den også en mindre angst over, hvordan den
modtages. For mig at se, er den dog nødvendig, for jeg kan ikke kritisere
institutionen ved blot at reproducere dens praksisser.
Den såkaldte analytiske filosofis aversion mod og afskrælning af alt,
der ikke kan udsættes for propositionsgymnastik, har i dens ekstreme
dyrkelse medført, at ’filosofiens’ mulighedsrum er så indskrænket, og at
meget af det, der fylder, optager og runder os (og måske endda filosofien
selv) ikke medregnes nogen betydning. Erfaringer, verdensvendthed,
paradokser, litteratur og anekdotisk refleksion har ingen plads i
rationalitetens og logikkens jernbur, og når det sker, mister vi en stor del af
det, det vil sige at tænke. Arendt minder os om, at alt det hverken kan eller
skal vi se os fri fra, for det gør os verdensfjerne og derfor til dårlige tænkere.
Tænkningen er fyldt med associationer og historier, og tager i bund og
grund afsæt i vores levede liv. På den måde afspejler Arendts tænkemåde
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noget, som filosofien som institution burde kunne inkludere, men for
indeværende ikke evner at rumme.
Derudover mangler den såkaldte analytiske filosofi en værdsættelse af
traditionen som en seriøs kilde til læring. Selvom man ikke behøver at være
enig i traditionen, kan man altid lære noget af den, for den er en trappe, man
som tænker er gået op ad i sin tænkning (dermed ikke sagt, at traditionen
er ét langt fremskridt, men den er en udvikling). Samtidig er filosofi også at
tænke videre end traditionen: At tænke over de spørgsmål, som end ikke er
besvaret, eller som traditionen har rejst, og at stille nye spørgsmål til
tænkerens egen samtid. Det kalder Arendt ”Denken ohne Geländer” (Arendt
2018b: 473), og det er det, der gør, at filosofien kan forblive relevant.
Tænkningen har ikke en ramme, ej heller en afslutning. Tænkningen er
levende; den er i en evig uafsluttet, foranderlig og forvirrende proces, og må
altid gøres om, eftertænkes og videretænkes.
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‘‘[...] das Geläut der Stille’’
-

sprog og digtning i Heideggers Unterwegs zur Sprache

sk re v et af G ust a v Lø h d e Frø hl ic h , A U · ud gi vet f eb r uar 20 2 2

Abstract
Gennem læsninger af Martin Heideggers Unterwegs zur Sprache, fortolkes
forholdet mellem sprog, digtning og værenstænkning. Læsningerne har til
formål at vise, hvorledes Heidegger gentænker sprogets status fra et redskab
for menneskets udtryk, til et sted hvor værensforhold kan afdækkes. Efter
en udlægning af to distinkte sprog følger et afsnit om hermeneutikken som
mulighedsbetingelsen for ophøjelsen af dagligdagssproget. Slutteligt er et
diskuterende appendiks at finde, orienteret omkring metodiske overvejelser.
Løbende forsøges det belyst, hvorledes beskæftigelsen med sproget optager
en væsentlig plads i forfatterskabet set som helhed.1

1

Længere citater vil medføre oversættelse henvist til fodnoter. Hvor en dansk oversættelse

er let tilgængelig, er denne benyttet. Resterende oversættelser hænder ved egen hånd.
Jeg benytter mig primært af følgende oversættelser:
Væren og tid og Hvad vil tænkning sige? v. Christian Rud Skovgaard (2007 & 2012).
Sproget og Ordet og Hvorfor digtere? v. Kasper Nefer Olsen (2000/2019 & 2020).
Spørgsmålet om teknikken v. Jesper Goll (1995/1999).
Med hensyn til forkortelser i henvisningerne består de i følgende: Vittorio Klostermanns
Gesamtausgabe (GA), med sidetal til både det enkelte bind og originaludgaven; Sein und
Zeit (SZ); Kritik der reinen Vernunft (KrV), A- og B-udgaverne; Bekker-nummerering for
Aristoteles.
Til de oldgræske gloser har jeg sammenlignet diverse oversættelser og desuden benyttet
Carl Bergs Oldgræsk-dansk ordbog (2003). Til de latinske har jeg gjort brug af
Goldschmidt & Jensen (2020), og Hastrup (1999).
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Præludium
Man kan ’mangle ord’ og ’snakke sort’, men man kan også ’sætte ord på’
og ’sige det, som det er’. Man kan - som Grethe Risbjerg Thomsen i sit digt
Ordet (1959) - frygte ’’for ordet, det færdige, kølige, hårde, der samler en
verden i en ramme, begrænset og goldt.’’ Men man kan også - som Rainer
Marie Rilke i sine Sonette an Orpheus (1922) - hylde sproget som den sang,
der fejrer og helliggør, den sang, som synger guderne ind – den sang som er
selve tilværelsen. Martin Heideggers tænkning er, på mange måder, en
samtale med sproget, og begge sider af de her kort skitserede forholdemåder
til sproget og ordet er at finde i hans omfattende oeuvre.
På den ene side taksiger han ordet, som en helligende gave (GA 13:
229), og sproget, der, som værens hus (GA 12: 255: 267), lader mennesket
høre hjemme på jorden (GA 13: 180). På den anden side mener han, at
ordene, og de deri undfangne fænomener, ofte misforstås og forvrænges, og
dermed forhærdes i en rodløs, begrebslig forvaltning. Det er sidstnævne,
som leder Heidegger til, nærmest med kampgejst, i storværket Sein und Zeit
at erklære nødvendigheden af en destruktion af de, siden antikken,
overleverede kategorier og begreber, som har mistet forbindelsen til selve
væren – det, som selvsamme begreber skulle foregive at afdække og belyse
(SZ: §6: 21-2). I den sene samling af tekster Unterwegs zur Sprache (1959)
(UzS) finder begge bevægelser sted. Her er sproget såvel ledetråd som
forhindring – her kræves både taksigelse og destruktion. Taksigelsen hører
til digtningens sprog, mens destruktionen er af det sprog, man kan kalde
metafysikkens.
Jeg vil i det følgende forholde mig til i særdeleshed tre forbundne,
vejledende spørgsmål til Heideggers udlægning af sproget: (I) Hvad består
opgøret med sproget som redskab til formidling i?; (II) Hvad formår
digtningen, som dagligdagssproget ikke gør?; (III) Hvad er forbindelsen
mellem dagligdagssproget og digtningen? Disse tre punkter kan også
komprimeres til blot tre betegnelser: metafysik, digtning, hermeneutik.
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I: Metafysikkens sprog
En destruktion optræder ikke mindst i såvel Das Wesen der Sprache som
Der Weg zur Sprache, to foredrag fra 1957-1959. Her fremhæver Heidegger
en passage (16a3-4) fra Aristoteles’ korte afhandling Περὶ ἑρμηνείᾱς (Peri
hermēneias), vedrørende forklaring eller fortolkning af sætninger, typisk
latiniseret som De Interpretatione. Aristoteles’ tese i det korte tekststykke
er, som fortolket af Heidegger, at det skrevne sprog er en visning (Zeigen)
af stemmens forlydning2 (der stimmlichen Verlautbarung), som selv er en
visning af bevægethederne i sjælen (die Erleidnisse in der Seele) (GA 12:
192-3, 232-3: 203-4, 244-5)

3

. Det er vulgariseringer

4

af denne

sprogudlægning, som Heidegger mener at kunne spore op gennem
filosofiens historie hos for eksempel Wilhelm von Humboldt og den nyere
tids idealisme (Ibid.: 236-7: 248). Man kan såmænd også, vil jeg mene,
genfinde denne tendens i så forskelligeartede forfatterskaber som Augustin
af Hippos5 og René Descartes’6.
Denne sprogudlægning anser sproget som ’’die Betätigung der
Werkzeuge der Verlautbarung und des Gehörs.’’7 (Ibid.: 11: 14). På denne vis
bliver sproget til det blotte udtryk8 (GA 7: 141: 148), til yderliggørelsen af

2

’Forlyd’ betyder en åben tilkendegivelse eller ytring – her substantiveret på atypisk vis

for at tilnærme oversættelsen den originaltsprogede tekst.
3

Denne indvending mod Aristoteles’ udlægning gælder ligeså til dels Platon, for såvel

Heidegger (GA9: 231-8: 137-144) som Hans-Georg Gadamer (WM I: 411-3).
4

Dette er min egen betegnelse, Heidegger gør ikke brug af en sådan. ’Vulgær’ skal her

forstås i såvel betydningen ’almindelig’, som i en mere negativ konnotation a la ’unuanceret’.
5

Se eksempelvis De Magistro, kapitel 10-11, oversat til Om læreren af Damsholt, T. i

Augustins filosofiske dialoger, bind 3, Forlaget Anis, 2002.
6

Se eksempelvis Lettre au Marquis de Newcastle, 23. Novembre 1646 i Oeuvres

philosophiques, Tome III, Éditions Garnier, 1973: 690-696.
7

‘’[…] at bruge redskaberne til lydfrembringelse og -opfattelse.’’ (s. 10).

8

Om den begrebshistoriske udvikling af ordet ’Ausdruck’ se også ekskurs VI i Wahrheit

und

Methode

(WM

II:

384-5).

Her

kritiserer
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Gadamer

subjektiveringen

og

den indre menneskelige sindsbevægelse. Enhver ordforklaring forekommer
således med tilbagevisning til menneskets mentale eller åndelige
beskaffenhed (GA 12: 122-3: 129-130). Med dette reduceres sproget til et
kommunikationsmiddel, et redskab til meddelelse – med sproget evner
mennesket meddelelighed. Sproget overgår til information (Ibid.: 252: 263),
af latin informationem, i betydningen idé eller koncept, som går sammen
med informare, i betydningen instruere eller belære. Altså er information
etymologisk set en instruktion i en idé - man instruerer andre i sine idéer,
og dette er sprogets grundlæggende funktion. Når jeg således forstår og
udsiger noget som noget, vil det sige, at jeg tilknytter et koncept eller en idé
til et objekt, som en måde at ytre min indre forståelse for dette ydre objekt,
og dette er netop, hvad der konstituerer objektets mening.9
Dette skal dog ikke anses som en isoleret lingvistisk eller
sprogfilosofisk tendens, men må, ifølge Heidegger, gå i forbindelse med en
bestemt hegemonisk filosofisk antropologi. Endnu engang kan man vende
blikket mod Aristoteles, hos hvem der findes en tidlig, om end stærkt
indflydelsesrig proto-variant af denne tendens. I første bog af hans ἠθικὰ

Νικομάχεια (ēthika Nikomacheia) adskiller mennesket sig fra dyret ved sit
λóγον ἔχειν (logon echein), sit havende fornuft 10 (1102a-b). Således er

psykologiseringen af udtryksbegrebet. Denne tendens, som hænder i løbet af d. 18-19. årh.,
fjerner ordet fra det skolastiske ’expressio’, som besidder konnotationer af manifestation
og synliggørelse – her bringes tankerne til Heideggers brug af ἀλήθεια (alētheia) - og altså
ikke blot yderliggørelse af et indre. Denne indvending går for Gadamer i forbindelse med
en kritik af oplevelsesæstetikken hos Dilthey og dens indflydelse på spørgsmålet om
åndsvidenskabernes gyldighed (WM I: 66-87). Heideggers bemærkning stemmer til dels
overens hermed (GA 12: 122-3: 129-130).
9

For mere om Heideggers udlægning af ’information’, se Der Satz vom Grund (GA 10: 182)

10

Som det vil blive antydet senere, reflekterer Heidegger ofte over de mangfoldige

betydninger af λóγοϛ, som indebærer såvel fornuft, forklaring, tale, ord – og også Ordet,
med de guddommelige og ontologiske toner som findes hos såvel Heraklit som i
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mennesket ζῷον λόγον ἔχον (zōon logon echon), det fornuftshavende dyr11
(SZ: § 6: 25), hvilket gennem skolastikken bliver til animal rationale, det
rationelle dyr – det væsen, som rationaliserer sin verden. 12 Det er denne
tendens som, ifølge Heidegger, bliver herskende indenfor den vesterlandske
filosofi (GA 8: 61: 27). Hos Kant bliver den radikaliseret (GA 7: 72-3: 71-2).
Her bliver filosofien transcendental, altså den forstærker den, ifølge
Heidegger, allerede igangsatte filosofihistoriske bortvenden fra spørgsmålet
om hvad væren, og det at være, vil sige – det τὸ τί ἦν εἶναι (to ti ēn einai –
det, hvorved en tings væren er bestemt13) og οὐσία (ousia – væren/væsen),
som beskæftigede Aristoteles i Metafysikken, eller det τὸ ἐόν (to eon – det,
som er) og εἶναι (einai – at være) som optræder i Parmenides’ fragmenter og spørger i stedet: ’’Was kann ich wissen?’’ 14 (KrV: B833). Siden i
særdeleshed Kant bliver filosofi altså til erkendelsesteori og epistemologi.
Ting

bliver

til

Dinge-für-uns,

som

bevidsthedens

aprioriske

anskuelsesformer og forstandskategorier stiller frem som fænomener – de

nytestamentlig græsk. Den her udlagte fortolkning af Aristoteles’ tese fra Etikken er en som
Heidegger selv går imod (GA 18: 20-1, 35, 45-64 & GA 63: 21-9).
11

Det er afgørende ikke at forstå denne, såvel som den foregående, brug af Aristoteles som

nødvendigvis værende simple fejltagelser eller utilstrækkeligheder ved den antikke filosofs
tænkning - det er nærmere i overleveringen, at problemet tilskikker sig (se her især GA 8:
72-3, 66).
12

Mennesket som animal rationale er på samme vis mennesket som det metafysiske

væsen, idet τὰ μετὰ τὰ φυσικά (ta meta ta physika – det hinsides fysikken) indikerer
overskridelsen af det blot fysiske, og dermed dyriske, hen mod det fornuftige og rationelle
(GA 8: 61: 25). Desuden, det rationelle væsen skaber eller konstruerer ikke en rationel
verden, men afdækker den givne verden som en logisk helhed, der kan og bør forstås
gennem ratio.
13

Jeg parafraserer Michael Vernersens nyligt udgivne oversættelse af Metafysikken: ’’’det

noget i en ting, som dens væren på forhånd er bestemt ved.’ [...] værensbestemthed’’
(Vernersen 2021: 10 & selve teksten - 983a28).
14

’’Hvad kan jeg vide?’’
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bliver til fore-stillinger (KrV: A370-1). Værensspørgsmålet bliver tildækket
til fordel for en beskæftigelse med viden (GA 12: 255: 266), ting bliver gjort
til genstande for anskuelsen, objekter for et subjekt (GA 12: 124-5 132-3). I
en passage, som samler trådene i den forudgående udlægning, opsummerer
Heidegger tendensen som følger:
[...] homo est animal rationale: der Mensch ist das vor-stellende Tier. Das
bloße Tier, ein Hund z. B., stellt nie etwas vor, er kann nie etwas vor-sichstellen; dazu müßte er, mußte das Tier sich vernehmen. Es kann nicht ‘ich’
sagen, es kann überhaupt nicht sagen. Der Mensch dagegen ist nach der Lehre
der Metaphysik das vorstellende Tier, dem das Sagenkönnen eignet. 15 (GA 8:
65: 27-8)

En verden af forestillinger er en fornuftig verden, som kan og bør forklares
som et forhold mellem referent og reference, indre sindsbevægelse og ydre
udtryk. For Heidegger er dette ren og skær metafysik16. I dette bør høres
såvel den aristoteliske begyndelse af en undersøgelse og udlægning af det
værende qua værende, men samtidig en filosofihistorisk miskendelse og
forvrængning af de forsøg på belysning af værensspørgsmålet, som den
antikke tænkning satte sig for. For en metafysisk filosofi tildækkes
værensspørgsmålet til fordel for en beskæftigelse med det værende, og ikke
blot en beskæftigelse, men selve udarbejdelsen af ’’eine bestimmte

15

‘’Homo est animale rationale: Mennesket er det forestillende dyr. Det blotte dyr, en hund

eksempelvis, gør sig aldrig forestillinger, hunden kan ikke forestille sig noget, for at kunne
dette måtte dyret opfatte sig selv. Dyret kan ikke sige ’jeg’, det kan overhovedet ikke sige
noget. Mennesket derimod er ifølge metafysikkens lære det forestillende dyr, der
særmærkes af evnen til at kunne tale.’’ (s. 63).
16

Min udlægning heraf vil jeg forsøge at gøre kortfattet. Der findes efterhånden et utal af

sekundærlitteratur om dette, og Heidegger uddyber tematikken på en og anden vis i
nærmest samtlige længere værker efter 30’erne.
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Auslegung des Seienden’’ som ’’durchherrscht alle Erscheinungen’’17 (GA 5:
75: 69). Dette kan være Nietzsches viljen til magt (GA 9: 303: 99), Hegels
spekulative logik (GA 11: 79: 66), Leibniz’ monadologi (GA 12: 238: 249),
sågar den kartesiske res cogitans/res extensa distinktion (GA 12: 124-5 1323) og skolastikkens substanslære (SZ: §6: 22). Men metafysiske er også
bredere tendenser såsom humanismen (GA 9: 321: 153) og teknikken – som
her vil agere ledetråd for en forklaring af, hvad metafysik vil sige.
Teknikken er en uniformiserende afdækkelse af det værende gennem,
hvad Heidegger kalder ’Ge-stell’, på dansk typisk oversat til stil-lads18: ’’Gestell heißt das Versammelnde jenes Stellens, das den Menschen stellt, d.h.
herausfordert, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu
entbergen.’’ 19 (GA 7: 21: 24). Meningen med Ge-stell eksemplificeres
gennem sammenligningen mellem to møller; en ældre mølle, såsom til at
male mel, og en moderne vindmølle. I begge møller drejer vingerne sig i
vindens blæst, men hvor vinden førhen blev afdækket som et værende, der
gik i møde med et andet, bliver vinden i den moderne vindmølle afdækket
som energimæssig variabel, indespærret og oplagret, for at blive stillet til
rådighed som ressource (GA 7: 15: 18). Denne afdækkelse er, hvad
Heidegger kalder den bestilbare bestand. Selv når vindens blæst ikke møder
den moderne vindmølles vinger, er vinden allerede afdækket som potentiel
energi, der afgør positioneringen af sådanne konstruktioner. Hermed ser

17

’’[...] en bestemt udlægning af det værende [...] gennemhersker alle fænomener [...]’’.

18

Jeg benytter mig her af den sædvanlige oversættelse af ’Gestell’ (jf. Goll 1995) af to

årsager: (1) overensstemmelse med andre dansksprogede behandlinger af Heidegger; (2)
Heideggers egen begrundelse af det besynderlige ordvalg (GA 7: 20: 23). Dog kunne man
også oversætte til ’fremstillen’, som i ’Gestellung’, i særdeleshed for at danne
overensstemmelse med den sproglige kritik. Når der således løbende tales om ’teknikkens
bestillen’, inkluderer dette ’fremstillen’ med konnotationer såsom ’udtryk’.
19

’’Stil-lads hedder det forsamlende i den stillen, som stiller mennesket, dvs. udfordrer det

til at afdække det virkelige på bestillingens måde som bestand.’’ (s. 17).
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man også, at teknikken på ingen måde kan reduceres til blot dette eller hint
teknologiske (GA 8: 25-8: 53-55). Hertil kan man spørge, om vinden ikke
også er energi? Svaret vil unægtelig være bekræftende, blot med et men.
Vinden er ikke kun - og bestemt ikke først og fremmest – energi. Nærmere
er energi én væremåde for det værende, som er vind – én ’’Weise des
Entbergens’’20 (GA 7: 13: 16). Teknikkens uniforme væsen gennemtrænger
derimod alting og afdækker det som blot denne ene sandhed, denne ene
væremåde. Teknikken er en metafysik. For teknikken er vind energi, hvortil
enhver anden afdækken af vind – såsom den, man kunne finde i et digt – er
et usandt derivat. Tager man betegnelsen ’menneskeressourcer’ in mente21,
viser det sig ligeledes, hvordan selv mennesket bliver gjort til bestilbar
bestand under teknikkens sandhedsmonopol. Metafysik manifesterer sig
altså i mangfoldige doktriner, discipliner og områder, men dets etos
forbliver det samme:
Die wissenschaftliche Philosophie, die auf eine Herstellung dieser
Übersprache ausgeht, versteht sich folgerichtig als Metalinguistik. Das klingt
wie Metaphysik, klingt nicht nur so, ist auch so; denn die Metalinguistik ist
die Metaphysik der durchgängigen Technifizierung aller Sprachen zum allein
funktionierenden

interplanetarischen

Informationsinstrument.

Metasprache und Sputnik, Metalinguistik und Rakettechnik sind das Selbe. 22
(GA 12: 150: 160)

20

’’[…] form for afdækken.’’ (s. 12).

21

Eller, som Heidegger skriver i Wozu Dichter?: ’’Menschenmaterial’’ (GA 5: 289: 267).

22

‘’Den videnskabelige filosofi, som udgår af en fremstilling af dette oversprog, forstår sig

følgerigtigt som metalingvistik. Dette lyder som metafysik, det lyder ikke blot sådant, det
er også sådan; da metalingvistikken er metafysikken af den gennemgående teknificering af
alt sprog til ene og alene et funktionerende, interplanetarisk informationsinstrument.
Metasprog og Sputnik, metalingvistik og raketteknik er det samme.’’
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Denne gennemgående metafysiske teknificering er altså fællesnævneren for
alt fra videnskabsfilosofien23 til metalingvistikken og raketteknikken. I en
metafysisk tidsalder (GA 5: 75: 69) taler man metafysikkens sprog (GA 11:
78: 66). Ordene er udtryk, vinden er ressource, verden er lutter
forestillinger: ’’Das so gestellte Sprechen wird zur Information.‘‘24 (GA 12:
252: 263). Metafysikkens sprog er altså, ifølge Heidegger, ligeledes blevet
bestemmende for dagligdagssproget, det gængse sprog – man ’udtrykker’
sig,

ændrer

’indstilling’,

skaber

’oplevelser’,

får

’feedback’,

søger ’information’. Spørgsmålet er nu, om sproget til stadighed bibeholder
muligheden for at afdække det værendes væren på en ikke-metafysisk vis.
For Heidegger lader dette spørgsmål sig kun stille, hvis man vender blikket
mod et sprog, som tilsiger noget andet end det blot metafysiske25.
II. Digtningens sprog

Hvad digtningen formår, som dagligdagssproget ikke gør, er at fremkalde
stilheden. Digtningen er dog stadig en form for sprog og derfor ikke
væsensforskellig fra sproget i al almindelighed. Således skriver Heidegger,

23

Det skal siges, at kritikken af det, som går ind under den brede betegnelse ’’Wissenschaft’’

hos Heidegger, blandt andet beror på to aspekter: (1) den forståelse af videnskab og
videnskabelighed som en teoridannelse om det virkelige og sande, det objektive og
nøgterne, det faktiske (se eksempelvis Wissenschaft und Besinnung, GA 7: 40); (2) det
mangel på perspektiv, som miskender, at videnskabens begrænsning står den nært, idet
den ikke kan stille spørgsmålstegn ved sig selv i sin grundkonstitution – naturvidenskaber
kan eksempelvis ikke spørge hvad ’natur’ er – og derfor aldrig kan blive til tænkning, men
forbliver forskning (se eksempelvis GA 7: 60 & GA 8: 9: 4 & GA 76: 117-129). Selvsagt er
kritikken ikke en fornægtelse af videnskabens positive muligheder.
24

‘‘Den således fremstillede tale bliver til information.’’

25

Metafysikkens sprog, som værens-fattig tale, har lighedstræk med hvad Heidegger i SZ

kalder for snakken: ‘’In solchem Nach- und Weiterreden, dadurch sich das schon
anfängliche Fehlen der Bodenständigkeit zur völligen Bodenlosigkeit steigert, konstituiert
sich das Gerede.’’ (SZ: §35: 168).
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at dagligdagssproget er ‘‘ein vergessenes und darum vernutztes Gedicht, aus
dem kaum noch ein Rufen erklingt.’’ 26 (Ibid.: 28: 31). Men hvordan kan
sproget tie, og hvordan kan denne tavshed sågar bringe sprogets væsen frem
i lyset? For en umiddelbar betragtning er stilheden tilstrækkeligt redegjort
for gennem en negativ definition – det lydløse, fraværet af lyd. For
Heidegger, derimod, beror en sådan definition på en ’’phonetischakustisch-physiologische Erklären‘‘27 (Ibid.: 241: 252), som ikke betænker
stilhedens

herkomst,

idet

den

gennemtvinger

et

utilstrækkeligt

forklaringsprincip i stedet for at lytte til sproget. Det metafysiske sprog
formår altså ikke at betænke digtningens væsen. Frem for at tvinge
ordet ’stilhed’ til at passe på en formel som udtryk for menneskets
sindstilstand, inviterer Heidegger læseren til at lytte til selve sproget.
Gennem en sådan lytning til ordet ’stilhed’ vil det lade sig vise, hvorfor
forskellen på dagligdagssproget og digtningen beror på sidstnævntes evne
til at frembringe ’’das Geläut der Stille’’28 (Ibid.: 27: 30).
Stilhed indeholder, såvel på tysk som på dansk, det at stille. Når man
stiller noget, stiller man det i forhold til noget andet. I denne stillen lader
man det derved stillede komme til sit – man kan eksempelvis stille noget ’på
plads’. Således stillet opfylder det stillede, hvad det vil sige at være, hvad
end det er. En sådan stillen lader en ting ind i sin tingning29 (GA 7: 175-7).
Dog, denne stillen må ingenlunde forveksles med en viljens tvang (GA 5:
26

‘’[…] et glemt og dermed nedslidt digt, fra hvilket der knap nok længere lyder en kalden.’’

(s. 29)
27

’’[...] fonetisk-akustisk-fysiologisk forklaren [...]’’.

28

’’[...] stilhedens klang.’’ (s. 29).

29

Disse vendinger, hvor substantiver bliver verbaliserede, kan læses som forsøg på: (1) at

bringe sproget tilbage til en mere oprindelige værenserfaring, før filosofihistoriens
forhærdelse og begrebsliggørelse; (2) at tænke det værende, ikke som objekter for et
kartesisk anskuende subjekt, men som væremåder, som forekommende, tilblivende,
egenartige, etc. Man finder denne tendens allerede i de tidlige Freiburg-forelæsninger fra
1919 (GA 56: 73).
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316: 291), en selverhvervende besidden (GA 4: 191) – det er denne
gennemtvingende, berherskende frem-stillen og be-stillen, som Heidegger
mener hænder, hvis sproget blot anses som ’’Ausdruck und Tätigkeit des
Menschen’’30 (GA 12: 28: 31). I et sådant metafysisk sprog er der ingen plads
til tingenes væren – kun subjektets udtryksformer. Når Georg Trakl i digtet
Herbstseele hidkalder hændelsen af sjælen, vandrende ad fremmede stier
(GA 12: 73: 77), eller i Ein Winterabend tiltaler sneens fald i aftenklokkens
klang (Ibid.: 14: 17), er der ikke her en ekspressionistisk sentimentum i spil
i kontrast til en faktisk realitas, men nærmere, ifølge Heidegger, et forsøg
på at indstifte det digterisk tiltalte i selve dets væren. Digtningen er således
hverken en ligegyldig, objektivistisk omgang med tingene, og er ej heller et
katarsisk, følelsesladet udkast hen mod verden. Der våger i digtningen en
stilhed, som ingen blot fysikalsk betragtningsmåde kan nå.
Heidegger skriver, at stilheden ikke ophæver det sted, hvorhen der
stilles, men i stedet lader verden vare ved31 (Welt verweilt) (GA 12: 26: 29) i
tingenes indtræden, i deres stillen – som således står i en dikotomisk
modsætning til enhver be-stillen (GA 7: 20: 23), netop fordi sidstnævnte
indebærer en ørke-læggelse af verdens egenhed (GA 8: 31: 11 & GA 7: 70 &
GA 12: 201: 213). Hvor tingene i den metafysiske ’’Vorstellen, Herstellen
und Bestellen’’32 (GA 12: 200: 212) ophæver verdens verdenslighed, og ikke
formår at blive bragt til deres tingning, lader denne stillen verden vare ved.
Først her lades det komme til syne, hvad verden er. Denne verdens
verdenslighed kræver tingenes digteriske stillen – verden, som tingenes
opholdssted, kommer ikke til sit uden tingenes ophold, og uden verden kan
tingene ikke finde plads: ‘’Die Dinge gebärden Welt. Welt gönnt die
30

’’[...] menneskeligt udtryk og menneskelig virksomhed.’’ (s. 29-30).

31

Hvilket indikerer, at verdens verdenslighed, altså dens særegne væremåde, ikke ophører

ved tingenes indtræden, men vedvarer, og egentlig først kan være på en sand måde ved
tingenes ophold.
32

’’[...] forestillen, fremstillen og bestillen [...]’’.
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Dinge.’’33 Det, som overbringer tingene til deres ophold i stilheden, i verden,
er en tilsigelse. ‘’Dieses Heißen ist das Wesen des Sprechens.’’34 (GA 12: 26:
28). At lade ting træde frem i deres egen-væren forudsætter ikke en simpel
tilbageholdenhed eller resignation. Sprogets væsen, altså det digteriske
sprog, bringer ting til deres stillen.
For Heidegger er det digtningen som formår at hidkalde, tilkalde,
tingenes tingning, deres stilhed. Denne stilhed forekommer ikke blot af sig
selv, der kræves et kald, en sætten på tale. En ’’stille nennen’’35 (GA 4: 189).
I denne forbindelse, hvor sproget er forudsætning for det værendes træden
frem, trækker Heidegger ofte på det oldgræske λόγος (logos)36, som i logik,
i betydningen ’’offenbar machen’’ (SZ: §7b: 32) - gøren-åbenbar - og dermed
dets forbindelse til ἀπόφανσις (apophansis) i betydningen ’’der Rede’’ –
talen

-

gennem

άποφαίνεσθαι

(apophainesthai)

i

betydningen ’’Sehenlassens’’ - laden-blive-set (Ibid.: 34). Summarisk om
sprogets evne til at lade det værendes væren træde frem og blive set, skriver
Heidegger følgende i SZ:
Das ’Wahrsein’ des λόγος als ἀληθεúειν besagt: das Seiende, wovon die Rede ist,
im λέγειν als άποφαίνεσθαι aus seiner Verborgenheit herausnehmen und es als
Unverborgenes (áληθέϛ) [sic] sehen lassen, entedecken.37 (Ibid.: 33)

33

’’Tingene gebærder verden. Verden skænker tingene.’’ (s. 21)

34

‘’Denne tilsigelse er sprogets væsen.’’ (s. 27)

35

[...] stille kalden [...]’’.

36

Se i særdeleshed foredraget Logos (Heraklit, Fragment 50) (GA 7: 211-234).

37

’’Logos’ måde at ’være sand’ på som ἀληθεúειν (aletheuein: talen sandt) betyder: at tage

det værende, hvorom talen står, ud af sin skjulthed og igennem λέγειν (legein) som

άποφαίνεσθαι (apophainesthei) at lade det blive set, afdækket, som noget ikke-skjult
áληθήϛ (alethes).‘’ (s. 53-4).
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Sproget, eller ordet, lader således det værende blive taget ud af sin
tildækkethed, og lader det blive set i denne dets afdækkethed. Her er der
altså tale om en modsatrettet bevægelse sat i forhold til den metafysiske.
Under et metafysisk sprog tilsiger ordet ’ting’ ikke tingen som ting, i dens
tingning, men som forestilling, udtryk, anskuelse, objekt, genstand,
substans etc. 38 . Ifølge Heidegger viser den oldgræske erfaring af λόγος
(logos), at sproget ikke er en måde at knytte et subjektivt udtryk til en
objektiv forestilling, men i stedet kan være selve hidkaldelsen af det
værendes væren, som tilsiges.
Heidegger

henviser

til

det

Selvsamme tanke går igen i UzS, hvor
oldgræske

δείκνυμι

(deiknymi)

i

betydningen ’’zeigen’’, som på oldhøjtysk lyder ’’sagan’’, hvorfra ’’sagen’’
kommer (GA 12: 158: 168) - at sige er at vise. Følgende passage er særligt
iøjenfaldende:
Erst wo das Wort gefunden ist für das Ding, ist das Ding ein Ding. So erst ist es.
Demnach müssen wir betonen: Kein Ding ist, wo das Wort, d. h. der Name fehlt. 39
(Ibid.: 154: 164)

Altså, hvor navnet, eller ordet, ikke er, er tingen ej heller som ting. Tingen
kan altså ikke bringes ind i sin tingning, sin egenartige væremåde, foruden
ordet og dermed foruden kaldet – det digteriske kald. Forståelsen af det
oldgræske λόγος (logos) som en gøren-åbenbar gennem talen - frem for blot
strukturen for en propositionel, menneskelig udtryksform - viser
38

Til det kategorielle spørgsmål om, hvad man så bør kalde en given ting i dens fællesskab

med andre lignende entiteter, er svaret for Heidegger ting. ’Ding’ kommer af det
oldhøjtyske ’thing’, i betydningen ’versammeln’ – forsamling – og det, som angår
mennesker (GA 7: 175-7). Disse betydninger er stadigvæk bevaret i eksempelvis det
danske ’folketing’ – en forsamling som, om ikke andet efter almen opfattelse, beskæftiger
sig med folks anliggender.
39

’’Først hvor ordet er fundet for tingen, er tingen en ting. Først da er den. Altså må vi

betone: Ingen ting er, hvor ordet, dvs. navnet, mangler.’’
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samhørigheden mellem sproget og tingenes væren. Hvor sproget er blotte
udtryk, formår det værendes væren ikke at blive hidkaldt. Idet væren ikke
er væsensforskellig fra sin lysning, sin tilsynekomst, kan Heidegger således
skrive:
Das selbe Wort λόγος ist aber als Wort für das Sagen zugleich das Wort für das
Sein, d.h. für das Anwesen des Anwesenden. Sage und Sein, Wort und Ding
gehören in einer verhüllten, kaum bedachten und unausdenkbaren Weise
zueinander.40 (Ibid.: 224: 237, se også GA 7: 227-8)

For at en sådan ekskurs kan blive bidrage til det egentlige ærinde her – at
belyse det væsentlige ved digtningen - er det afgørende altid at knytte
Heideggers tænkning til det konkrete digt. Læser man eksempelvis
Hölderlins kendte hymne Der Rhein (Hölderlin 1970: 354-361), vil man
finde hans beskrivelser af Rhinen, dens strøm, den omkredsende skov, solen
og himlen, sammenflettet med mytiske fortællinger om forholdet mellem
guder og mennesker, helligdom og skæbnesvangerhed. Nok så megen tale
om metaforer, fantasi og fædrelandsfølelser formår ikke, for Heidegger, at
belyse det sande i det digteriske: ’’Wir blieben in der Metaphysik hängen,
wollten wir dieses Nennen Hölderlins [...] für eine Metapher halten.’’ 41 (GA
12: 195: 207). Metafysikkens forholdemåde vil reducere digtningens sprog
til den blotte udtryksmåde og i sidste ende til en usand repræsentant for en
sandere væremåde.

I modsætning hertil

erklærer Heidegger, at

digtningens ’’Sagen beruht in seiner eigenen Wahrheit.’’42 (GA 8: 21: 8). Den
afdækken, som finder sted ved teknikken, er ganske vist også en sandhed,
40

’’Det samme ord λόγος er imidlertid, som ord for sigelsen, samtidig ord for væren, dvs.

for det nærværendes nærvær. Sigen og væren, ord og ting, hører sammen på en tilsløret,
knap nok betænkt, og uudtænkelig vis.’’ (s. 96)
41

’’Vi blev hængende i metafysikken, hvis vi ville anse denne Hölderlins benævnelse [...] for

at være en metafor.’’
42

’’[...] udsigelsesmåde beror i sin egen sandhed [...]’’ (s. 26).
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som den digteriske. I de oldgræske ord er såvel ποíησις (poiēsis – deraf poesi)
som τέχνη (technē – deraf teknik) former for ἀλήθεια (alētheia – afdækken)
(GA 7: 21-22: 24). Rhinens strømmende vand er såmænd også energi, men
dette, dens væren-energi, er ikke selve dens væren. Teknikkens afdækken af
Rhinen som energi til et vandkraftværk er samtidig tildækkelsen af selve
Rhinens væren, der i så fald står klarere belyst i Hölderlins ord. Heidegger
kan således udtale forskellen mellem ’’’Der Rhein’, verbaut in das Kraftwerk,
und ‘Der Rhein‘, gesagt aus dem Kunstwerk.‘‘43 (GA 7: 16-17: 19). Rhinen,
som den hidkaldes i Hölderlins digtning, bliver kaldt til sit, stillet ind i sin
særegne væren i opholdet med det værende, som beror hos den – skove,
bjerge, mennesker, guder. Teknikken tildækker Rhinens særegenhed til
fordel for en ligegyldighed, hvor Rhinens egen-væren negliceres, for i stedet
at gøre den ækvivalent med enhver anden energikilde. For vandkraftværket
er Rhinen energi, som så meget andet, for Hölderlin og Heidegger, derimod,
er Rhinen helt sin egen.
I slutningen af foredraget Die Sprache (GA 12: 29-30: 32) forklarer
Heidegger det særlige ved digtningens sprog gennem en tilnærmelsesvis
dialektisk dobbeltbevægelse – som her forhåbentligt vil kunne afklare
digtningens formåen på sammenhængende vis. Digtningen holder sig
tilbage fra metafysikkens skamfering af det værende, dens ’’vorsätzlichen
Sichdurchsetzen’’, dens ’’Wollen im Sinne des Begehrens‘‘44 (GA 5: 316: 291),
idet digtningen lader det værende ‘‘zur Ruhe gekommen’’ 45 (GA 4: 189).
Samtidig er den dog ikke blot en tilbageholdenhed, idet digtningen netop
kalder; den er en ’’lautlos rufende Versammeln’’46 (GA 12: 204: 215), som

43

’’[...] ’Rhinen’, spærret inde i kraftværket, og ’Rhinen’ talt ud af kunstværket [...]’’ (s. 14).

44

’’[...] fortsættelige sætten-igennem [...] villen, i betydningen begær.’’ (s. 94).

45

’’[...] komme til ro [...]’’.

46

’’[...] lydløs kaldende forsamlen [...]’’.
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gør det værende nærværende i dets væren 47 . Dette todelte aspekt ved
digtningen gør, at Heidegger kan kalde den ‘’das Zuvorkommen in der
Zurückhaltung.’’48 (Ibid.: 30: 32). Dette forhold stemmer overens med hvad
Heidegger eksempelvis skriver om den menneskelige beboelse som
en ’’Schonen’’ og en ’’Einfrieden’’ – en skånen og en indfrien (GA 7: 151: 143)
– eller hvad han skriver om skulptørkunsten som en ’’Zulassens’’ og
en ’’Einrichtens’’ – en tilladelse og en indretning (GA 13: 207). Som når
landmanden, samtidig med at han klargør pladsen på marken til afgrøderne
og værner om deres vækst, ligeså lader dem vokse frem af egen kraft. På
samme vis såvel kalder som lytter digtningen. Om digtningen kan Heidegger
således skrive:
Dichtung ist das stiftende Nennen des Seins und des Wesens aller Dinge – kein
beliebiges Sagen, sondern jenes, wodurch erst all das ins Offene tritt, was wir dann
in der Alltagssprache bereden und verhandeln.49 (GA 4: 43: 40)

47

Da tingene i et digt ikke står iblandt læseren, indbyder digtningen læseren til at betænke

tingene i netop deres tingning. I digtet er tingene jo egentligt fraværende for mig, men
måske er denne bestemte form for fravær mere nærværende end nogen målbar distance. I
Das Ding fra 1951, skriver Heidegger om et nærvær, som - til trods for det moderne
samfunds hastige og lette adgang til oplevelser gennem fjernsynet, toner gennem radioen
og steder gennem flyvemaskinen - forbliver aldeles fjernt (GA 7: 167: 157). Det er dette
nærvær, som opstår, når den bro, som billisten med selvfølgelighed kører over til daglig,
står mig tættere, idet jeg betænker dens struktur, stedslighed og historie på lang afstand
(GA 7: 159: 151). Eller det er det nærvær, som bringer mig tættere på billedet på væggen,
idet jeg betænker det, end de briller som sidder på min næseryg (SZ: §23: 107). Det er dette
fraværende nærvær, som digtningen lader tilkomme læseren (GA 12: 18: 21) (Se også Die
Kunst und der Raum, GA 13: 203-210 & GA 12: 197-203: 208-215).
48

‘’[…] gåen-forud I en tilbageholden.’’ (s. 31).

49

''Digtning er den stiftende kalden af væren og alle tings væsen - den er ingen blot vilkårlig

sigen, men det, hvorigennem først alt det træder ind i det åbne, som vi dernæst i
dagligdagssproget omtaler og drøfter.''
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III. Sprogets hermeneutik
Jeg vil afslutningsvis forsøge at indkredse den betingelse, som muliggør en
forbindelse mellem de to ovenfor anførte sprog. På trods af det vanskelige i
at gøre værenstænkningen som sådan forståelig, er dette dog tilsyneladende
en mere tilgivende opgave, end at forstå, hvorledes man går fra
metafysikken til værenstænkningen, fra dagligdagssproget til digtningen.
Hvad end man føler af behov for metodik og retningslinjer, er disse ikke
umiddelbart at finde hos Heidegger. Idet Heidegger endda i Was heißt
Denken? (WD) tillader sig at beskrive overgangen til værenstænkningen
som et art spring (GA 8: 44: 16), med tilnærmelsesvis kierkegaardske
overtoner, kan ethvert forsøg på en forklaring af denne overgang virke
håbløs. Heidegger er ikke blind for dette, som når han i WD spørger, om
man ikke i spørgsmålet om tænkningen fortaber sig i den refleksion, ’’die
über das Denken denkt’’ 50 (Ibid.: 29: 10). Eller når han i UzS spørger,
hvilken nytte der kan være i at vise en vej til sproget, når vi nu engang
allerede befinder os i selvsamme (GA 12: 230: 241-2). Det er dog også sandt,
at man i spørgsmålet om tænkningen tænker og i spørgsmålet om sproget
taler. Men dette er ikke ensbetydende med, at man evner tænkning qua
tænkning, eller sprog qua sprog, og ikke blot eksempelvis sprog qua udtryk.
For Heidegger forløber vejen til sproget sig altså ikke udefra og ind, men
gennem og i sproget. Mennesket er altid allerede Unterwegs zur Sprache.
Den samme tråd findes i WD, hvor ‘’das wir noch nicht denken’’
betyder at mennesket ‘’zum Denken schon unterwegs sind.’’ (GA 8: 31: 12).
Ikke blot dette, men at dette undervejs er ‘’unterwegs im Denken, auf dem
Weg des Denkens.’’51 (Ibid.: 32: 12). Mennesket kan kun endnu ikke evne
sproget, for så vidt som det faktisk kan selvsamme. Rettere, mennesket kan

50

’’[...] som tænker over tænkningen [...]’’ (s. 33).

51

’’[…] at vi endnu ikke tænker […] allerede er undervejs til tænkningen […] undervejs i

tænkningen, undervejs ad tænkningens vej.’’ (s. 35-6).
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kun bringes ind i sin sproglige formåen, for så vidt som det allerede, omend
på en stærkt tildækket vis, er sprogligt. Mennesket, som det talende væsen,
kan, gennem sin tale, nå ind i sprogets tale. Dette kræver dog, at man lytter
til sprogets tale og ikke lader denne blive overdøvet af ens egen:
Der Sprache nachdenken verlangt somit, daß wir auf das Sprechen der Sprache
eingehen, um bei der Sprache, d. h. in ihrem Sprechen, nicht in unserem, den
Aufenhalt zu nehmen.52 (GA 12: 10: 12)

En adgang til sproget findes kun, såfremt mennesket evner at bringe sproget
på tale. Heidegger formulerer det på en cirkulær vis: ‘’Die Sprache als die
Sprache zur Sprache bringen.‘’53 (Ibid.: 230: 242). De tre gange Sprache
siger ‘’jedesmal Anderes und gleichwohl das Selbe.’’54 Det samme er klart,
men hvori ligger forskellen?
En senere formulering viser de i første omgang skjulte betydninger af
gentagelsen: ‘’Die Be-wëgung bringt die Sprache (das Sprachwesen) als die
Sprache (die Sage) zur Sprache (zum verlautenden Wort).’’ 55 (Ibid.: 250:
261). Sprogets væsen, som det sagte, bliver gennem be-vejelsen56 bragt til
forlydende ord. Sprogets væsen –selve væren (GA 5: 316: 292) - skal, som
det sagte – det vil sige digtningen, det digteriske sprog - bringes til
forlydende ord. De forlydende ord er dagligdagssprogets møde med
digtningen. Den tredje type ’Sprache’, det forlydende ord, er altid allerede
til dels tilvejebragt hos mennesket, for så vidt som mennesket altid allerede
52

‘’At eftertænke sproget kræver således at vi går ind på sprogets tale, for derved at tage

ophold i sprogets tale, og ikke i vor egen.’’ (s. 9)
53

’’At bringe sproget, som sproget, på tale (Sprache).’’

54

’’[...] hver gang noget andet og alligevel det samme.’’

55

’’Be-vejelsen bringer sproget (sprogets væsen) som sproget (det sagte) til sproget (til

forlydende ord).’’
56

’’Be-vejelse’’ idet Heidegger henviser til det ifølge alemanisk-svabisk folkemål ’’wëgen’’

(GA 12: 249: 261), altså at bane vej, at bygge en vej – at be-veje.
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bevæger sig indenfor sproget (GA 12: 185: 196). Det handler altså om at
fremkalde digtningens sprog ved at bane vej for det gennem
dagligdagssproget. Adgang til digtningens sprog kræver, at man betænker
dagligdagssproget.
Sproget er allerførst en lytning (Hören), det vil sige, man må rette sin
opmærksomhed mod sprogets visning. At man må lytte før man kan tale er
der en umiddelbar sandhed i: Som barn vokser man op i et sprog, indlever
sig i dette sprog, og lærer at tale ud fra sit sprog. Sproget er ikke barn af
mennesket, mennesket er barn af sproget. Dog er barnet ikke bastard - man
kan kun høre sproget, for så vidt man hører til i sproget (Ibid.: 244: 255):
‘Warte, ich werde dich lehren, was gehorchen heißt’ - ruft die Mutter ihrem
Buben nach, der nicht nach Hause will. Verspricht die Mutter ihrem Sohn eine
Definition über den Gehorsam? Nein. Aber vielleicht gibt sie ihm eine Lektion?
Auch nicht, falls sie eine rechte Mutter ist. Sie wird vielmehr dem Sohn das
Gehorchen beibringen. Oder noch besser und umgekehrt: sie wird den Sohn
in das Gehorchen bringen.57 (GA 8: 51-2: 19)

Det nytter ikke blot at give definitioner og lektioner, at opstille og indføre i
systemer og metoder. En sådan tilgang overser den konkrete sproglige
erfaring (GA 12: 149: 159) og bliver til begrebslig forvaltning. I stedet skal
man bringes ind i det, der er på tale. Eller rettere, det, hvori og hvorved man
altid allerede befinder sig, må afdækkes og bringes til klarhed (ibid.).
Sønnen kan, i Heideggers eksempel, kun lære at lytte, for så vidt han
allerede kan høre. Hvordan? Gennem hvad man kan kalde en hermeneutisk
forbindelse (Ibid.: 116: 122).
57

‘’’Vent, så skal jeg lære dig, hvad at høre efter vil sige’ – råber moderen til sin dreng, som

ikke vil med hjem. Lover moderen sin søn en definition af lydighed? Nej. Men måske giver
hun ham en lektion? Heller ikke, hvis hun da er en sand moder. Hun vil snarere bibringe
sønnen evnen til at høre efter. Eller endnu bedre og den anden vej rundt: Hun vil bringe
sønnen ind i lytningen.’’ (s. 51)
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Hermeneutik58 bør i denne sammenhæng forstås som, blandt andet,
den betingelse, at der i enhver forståelse beror en forforståelse, en for-dom,
således at ’’Das im Verstehen Erschlossene, das Verstandene ist immer
schon so zugänglich, daß an ihm sein ’als was’ ausdrücklich abgehoben
werden kann.’’59 (SZ: §32: 149). Det er denne tese - at man altid allerede er
forbundet med, og bevæger sig indenfor omkredsen af, det til forståelsen
givne - som er omdrejningspunktet for Hans-Georg Gadamers videreførelse
af den hermeneutiske tænkning i Wahrheit und Methode, hvorfor han
eksempelvis kan skrive: ’’[...] wer verstehen will, mit der Sache, die mit der
Überlieferung zur Sprache kommt, verbunden ist [...]’’60 (WM I: 300: 278).
Hermeneutikken er derfor betingelsen for enhver afdækkelse af sprogets
væsen, idet ’’Ein Sprechen von der Sprache könnte nur ein Gespräch sein.’’61
(GA 12: 141: 150). Kun som sproglige væsener kan mennesket erfare, hvad
det vil sige at tale.
58

Det skal siges, at Heidegger - i sine senere værker - ikke ville synes om en sådan

betegnelse (GA 12: 141: 150). Heidegger foretrækker – i sin bestræbelse på at modsætte sig
filosofiens begrebslige forhærdelse og evindelige kamp mellem positioner, kan man
formode – at efterlade sin tænkning ’’ohne Namen.’’ (GA 12: 130: 138). Dette rejser
selvfølgelig spørgsmål til forholdet mellem Heidegger og Gadamer - spørgsmål som jeg ikke
her evner at tage forbehold for (se eksempelvis Pöggeler 1983 & Grondin 1982/1994).
59

’’Det, der er åbent gennem forståelsen, nemlig det forståede, er på forhånd allerede

tilgængeligt på den måde, at dets ’som hvad’ eksplicit kan fremhæves ved det.’’ (s. 177)
60

’’[...] den, der ønsker at forstå, er forbundet med den sag, der kommer til orde gennem

overleveringen [...]’’ (s. 281 i Arne Jørgensens oversættelse fra 2007). Særligt når det
kommer til tredje del af WM, er forbindelsen mellem Gadamer og Heideggers sene værker
bemærkelsesværdig – se eksempelvis: ’’Es liegt auf der Hand, daß eine instrumentalistische
Zeichentheorie, die Wort und Begriff als bereitliegende oder bereitzumachende Werkzeuge
auffaßt, das hermeneutische Phänomen verfehlt.‘‘ (WM I: 407: 380).
61

’’En tale om sproget kunne kun være en samtale.’’ Heidegger betoner her ’von’ frem

for ’über’ – jævnfør kritikken af metalingvistik – hvortil man kan læse betydninger
såsom ’fra’, og ’for’, samt et genitivt tilhørsforhold til sproget – såsom ’die Kinder von ihnen’,
i betydningen ’deres børn’ - således at der kan være tale om en sprogets tale med sproget.
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Det, som hos Heidegger er på tale, er sproget, og hvad det vil sige, at
sproget taler. Dette er kun muligt at forstå, for så vidt mennesket er det
talende væsen (Ibid.: 229: 241). På denne måde er mennesket altid allerede
undervejs derhen, hvor Heidegger forsøger at lede det. Dagligdagens tale er
et svækket digt - det handler om at belyse det digteriske i enhver tale.
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Appendiks:
‘‘[...] das Geläut der Stille’’
-

sprog og digtning i Heideggers Unterwegs zur Sprache

sk re v et af G ust a v Lø h d e Frø hl ic h , A U · ud gi vet f eb r uar 20 2 2

Om μέθοδος – tænkning og digtning
Den foregående hermeneutiske skitse forekommer til stadighed dunkel.
Derfor vil jeg nu først foreslå en vej til forståelsen af nogle af de konkrete
midler, Heidegger gør brug af, til at føre ham selv og læseren gennem
sproget, tænkningen og digtningen. Jeg vil plædere for, at Heidegger i UzS
gør brug af en metode. En metode, ikke til løsningen af et problem, og
bestemt ikke i videnskabelig henseende, men i betydningen af det oldgræske

μέθοδος (methodos), kombinationen af μετά (meta) og ὁδός (hodos)1. Μετά
henviser til en overskridelse, en højde, men også til en søgen. Dertil henviser

μέτα til en forandring, en forskydning. Ὁδός henviser først og fremmest til
en vej, en sti, og også en måde. Μέθοδος bliver således en vej til forskydning,
her af hvad ord har at sige, og denne forekommer ved sproget (se GA 12:
167-8, 185-6: 178, 197). Gennem sine udfoldelser af ord formår Heidegger
at belyse ellers tildækkede vink, som åbner op for hidtil endnu ikke
afdækkede sproglige værenserfaringer.
Som Heidegger skriver, så forsøger han i UzS at lytte til sproget, at lade
sproget tale (Ibid.: 180: 191), så at sige. At lade sproget tale kræver dog en

1

Siden forfattelsen af herværende afsnit er jeg blevet gjort opmærksom på, at Søren Gosvig

Olesen foretager en lignende etymologisk analyse af μέθοδος i hans Filosofien i Frankrig
(Olesen 2021: 25). Thomas Schwartz Wentzer gør det samme i efterskriftet til Metafysikken
(Wentzer 2021: 329).
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spørgen; man må spørge ind til sproget, for at lade det af sproget sagte træde
frem. Det er endnu engang selvsamme dobbeltbevægelse som før nævnt
med hensyn til digtningen, som her finder sted på et mere generelt metodisk
plan for Heidegger. Det er måden, hvormed Heidegger spørger ind til, eller
gennemsøger, sproget, jeg her indledningsvist vil forsøge kort at indkredse,
begyndende med hans fremhævelse af det særligt rumlige i visse ord (se
eksempelvis Ibid.: 141-2, 260: 150, 248-9). Denne sprogets rumlighed er på
dansk markeret ved eksempelvis præfikser såsom om-, over-, under-, frafor- etc. Heidegger danner på denne vis overgang mellem ’Versammlung’
og ’Verborgenheit’ (Ibid.: 20: 23), samt kritiserer ethvert ’Übersprache’,
enhver ’Metalinguistik’ (Ibid.: 150: 160), for at stå over og udenfor sprogets
væsen (Ibid.: 139-141: 147-150). Andre hyppigt brugte tilgange er etymologi2
- såsom at henvise til ordets oldhøjtyske eller oldgræske form og betydning.
Dette belyser i særdeleshed sprogets historicitet, og bekræfter dermed
almengyldigheden af den i ordet undfangne værenserfaring. Sidstnævnt er
de kompositionelle ligheder – det vil sige, forbindelser mellem ord baseret
på deres blotte ligheder i bogstavs- eller lydmæssig struktur (se eksempelvis
Ibid.: 45-6, 176, 254: 49-51, 186-7, 265). Hermed fremhæves også de mere
åbenlyse brobygninger mellem ord som deler hele betydningsenheder –
såsom at ’Ort’ er indeholdt i ’Erörterung’ (Ibid.: 33: 37), eller at ’Eigene’ er
indeholdt i ’Ereignis’ (Ibid.: 185, 258-9: 196, 246-7). Denne sidste art
forbindelse er mere generel og særligt hyppig i senværket, som påpeget af

2

Det er afgørende her ikke at tro, at Heideggers tænkning baserer sig på det, han selv

kalder ’’die Willkür einer etymologischen Spielerei’’ (GA 7: 176: 167), altså et vilkårligt
etymologisk spilleri. Det er ikke tænkningen som grunder i etymologien, men i stedet
etymologien som bevidner og bekræfter det betænkelige (ibid.). Som Gadamer, med
henblik på Heidegger, skriver, er etymologiske analyser ikke tænkt som ’’Beweisstücke,’’
men ’’Vorausleistungen’’ (WM I: 108-9) – bogstaveligt ’forud-ydelser/præstationer’,
oversat ’’forberedelser’’ (s. 103 i Jørgensens oversættelse). Hermed menes de i sproget
allerede tilkendegivne erfaringer, som nu kan agere ledetråde for tænkningen.
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Jørn Erslev Andersen (Andersen 1993: 178). Termen paronomasi bruges af
Andersen til at beskrive denne fonetiske overensstemmelse, som ellers
typisk er et fællestræk i poesien og ikke i filosofien.
Det er nu også netop digtningen, som i større og større grad, særligt
med inddragelsen af Hölderlin, bliver omdrejningspunktet for Heideggers
forfatterskab. Dog betyder dette ikke, som Andersen postulerer, at
Heidegger ville ønske, at han var digter (ibid.: 180). Heideggers essays
formår, på en grundlæggende anden vis end eksempelvis Hölderlins digte,
at eksplicitere sproget som digtningens mulighedsbetingelse. Ikke meget
tyder på, at Heidegger anså digtning som udskiftelig med, eller endda
sandere end, det, han forstår ved tænkning. Flere steder ser man dem nævnt
side om side, eksempelvis i Brief Über den Humanismus, hvor de begge
benævnes som vægtere for menneskets beboelse i sproget (GA 9: 313: 145)3.
Heidegger taler også om ’’Der Dichtungscharakter des Denkens’’ og ’’das
denkende Dichten’’4 (GA 13: 84). I slutningen af UzS går han endda så langt
som til at sige: ’’Alles sinnende Denken ist ein Dichten, alle Dichtung aber
ein Denken.‘‘5 (GA 12: 256: 267). Tænkningen skal ikke forstås som en metadigtning eller en fjern skuen. Heideggers tekster forholder sig heller ikke
blot til digtningens formelle træk, i form af eksempelvis paronomasien, men
gør, som nævnt, selv brug af sådanne. For så vidt som Heidegger forsøger at
lade sproget træde frem i lyset ved at lytte til hvad det har at sige som sprog,
er teksterne i UzS selve den lysning, hvori det sagte forsøges hidkaldt (Ibid.:
176: 187). Hos Heidegger mødes tænkningen og digtningen i deres sproglige
erfaringer (Ibid.: 177-8: 188-9), uden at den ene reduceres til den anden.
3

Det er også bemærkelsesværdigt, at Heidegger konsekvent vælger ’Dichtung’, og gerne i

den mere verbaliserede form af ’Dichten’, frem for ’Poesie’, måske netop for at fremhæve
forholdet til ’Denken’, ’Gedanke’ og ’Dank’ – tænkning og digtning er for Heidegger ikke
geniets værk, men en tilskikkelse af væren selv, og en sådan fordrer taksigelse.
4

’’Tænkningens digtningskarakter [...] den tænkende digten [...]’’

5

’’Al tankefuld tænkning er en digten, al digtning atter en tænkning.’’
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Tænkningen og digtningen står i ’’Nachbarschaft’’, i naboskab, til hinanden
(Ibid.: 163, 173-180: 173, 184-191). For Heidegger er tænkningens dialog
med digtningen en måde at formidle det væsentlige, som digtningen formår.
Dette lader sig kun gøre ved, at lade det i digtet sagte agere ledetråd for
tænkningen. Tænkningen bliver på denne vis digterisk, hvilket, som nævnt,
viser sig hos Heidegger i de mange fællestræk mellem hans tekster og de
digte, de kredser om. I hans egne ord:

Die eigentliche Zwiesprache mit dem Gedicht eines Dichters ist allein die
dichtende: das dichterische Gespräch zwischen Dichtern. Möglich ist aber
auch und zuzeiten sogar nötig eine Zwiesprache des Denkens mit dem Dichten,
und zwar deshalb, weil beiden ein ausgezeichnetes, wenngleich je
verschiedenes Verhältnis zur Sprache eignet. Das Gespräch des Denkens mit
dem Dichten geht darauf, das Wesen der Sprache hervorzurufen, damit die
Sterblichen wieder lernen, in der Sprache zu wohnen.6 (Ibid.: 34: 38)

Der er, som Søren Gosvig Olesen påpeger (Olesen 2013: 114-6), blevet sat
spørgsmålstegn ved validiteten af Heideggers tilgang til digtningen. Kim
Ravn viser, med en henvisning til Andrzej Warminski, hvilke ekstremer
denne kritik kan nå, idet Heidegger anklages for et direkte misbrug af
digtere (Ravn 1992: 17-18). En, i mine øjne, mere sober anklage kommer fra
Gadamers hånd i form af en forståelse for Heideggers tekstelige tolkninger
som et ’’produktiver Mißbrauch’’ (WM II: 382) 7 . Heidegger er bestemt
6

’’Den egentlige samtale med en digters digt er alene den digtende: den digteriske drøftelse

mellem digtere. Det er dog også muligt, og til tider endda nødvendigt, også at føre en
tænkningens samtale med digtningen, ganske vist af den grund, at begge udgør et
udemærket, omend forskelligt, forhold til sproget. Tænkningens drøftelse med digtningen
går ud på at fremkalde sprogets væsen, således at de dødelige atter kan lære at bo i sproget.’’
7

Dog kan jeg ikke erklære mig enig med Gadamer i, at Heideggers tekstfortolkninger

indikerer en mangel på kritisk blik og hermeneutisk bevidsthed. Heidegger virker
tværtimod yderst velovervejet og sammenhængende i sine læsninger, også selvom hans
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specifik i sine udvalg af sentenser og digte - der undlades og fremhæves
uden eksplicit begrundelse. Når Heidegger eksempelvis behandler Georg
Trakls digtning i Die Spräche im Gedicht, som Anders Klinkby Madsen
påpeger, så foregår dette ikke med eksplicit forbehold for digtenes form,
såsom betydningen af deres para- eller hypotakse, på trods af at disse typisk
regnes for væsentlige træk i mere almen digtanalyse (Madsen 2001: 77) 8.
Som forklaret i selvsamme artikel er årsagen dog til dette, at Heidegger har
et særligt syn på relationen mellem digt, digter og digtning9. Digtet taler ud
af digtningens sted (GA 12: 33: 37) og den deraf tilvejebragte indsigt er
forskellig fra enhver historisk, biografisk, psykoanalytisk eller sociologisk
(Ibid.), og hertil kunne man tilføje litteraturvidenskabelig, slags. Faktisk
lykkedes det til dels et digt at udgøre det rent sagte (Ibid.: 14: 16) derved, at
digterens person slet ikke spiller en væsentlig rolle (Ibid.: 15: 18). Heidegger
forsøger ikke at analysere digte, han forsøger at tænke10.

ærinde ikke er tekstuel, videnskabelig præcision, men en formidling af den, i hans øjne, for
teksten tilgrundlæggende værenserfaring.
Som det af andre også er blevet påpeget, kan man anklage Heidegger for en

8

selviscenesættende fortolkning, når det kommer til den såkaldte græske erfaring. Når
Heidegger, i særdeleshed i forelæsningerne om de førsokratiske fragmenter som henvist til
tidligere, analyserer og udfolder oldgræske ord og sentenser, kan den deraf udledte
betydning virke fremmed fra en mere ligefrem oversættelse (som for Heideggers
vedkommende oftest er at forefinde i Diels-Kranz udgaven af Die Fragmente der
Vorsokratiker). Hvorvidt denne anklage har medhold, fordrer yderligere fortolkning – dog
med det forbehold, at en sådan undersøgelse må operere indenfor horisonten af Heideggers
tænkning og således ikke bør være filologisk i sin kerne.
9

Selvom jeg, som det burde fremgå af det foregående, ikke kan erklære mig yderligere enig

i den læsning, som Madsen kort foretager af Heideggers Erörterung.
10

Jævnfør Heideggers forord til fjerde oplag af Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung,

hvor det bemærkes, at forklaringerne ikke bidrager til hverken litteraturhistorisk forskning
eller til æstetik, men i stedet udspringer af en tænkningens nødvendighed (GA 4: 7). Se i
denne forbindelse også Kim Ravns udmærkede artikel (Ravn 1992: 23), og eventuelt også
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Det er muligt, at Heideggers læsninger kan virke reduktive i lyset af
påstande såsom ‘’Jeder Denker denkt nur einen einzigen Gedanken’’11 (GA
8: 53: 20), og ‘’Jeder große Dichter dichtet nur aus einem einzigen
Gedicht.’’12 (GA 12: 33: 37), men her er det væsentligt at huske på, at ‘’das
Eindeutige ist vielräumig, in Räumen, die sich ineinander verfügen.’’13 (GA
8: 54: 21). Den entydighed, som Heidegger udpeger i digtningen, er
nærmere en forsamling, en sproglig stedsfæstelse af det værende, som
afdækkes i digtet. Det er i denne forbindelse, at Heidegger kan tillade sig at
tale

om

digtningens

sted,

hvis

entydighed

er

strengere

end

enhver ’’technischen Exaktheit’’14 (GA 12: 71: 75), da det digteriske sprogs
afdækkelse af værensforholdet står i kontrast til den teknisk-metafysiske,
tøjlesløse udjævnelse af det værende. Sandheden i det, Heidegger får ud af
sproget, fremkommer kun derved, at væren-sand betyder ‘’Seiendes - aus
der

Verborgenheit

herausnehmend

-

in

seiner

Unverborgenheit

(Entdecktheit) sehen lassen.’’15 (SZ: §44b: 219). Sandheden har således sin
grundlæggende beskaffenhed i Erschlossenheit (SZ: §44c: 226). Det er
denne åbenhed, som forsøges frembragt gennem de digteriske udfoldelser i
Unterwegs zur Sprache. Heidegger når sit mål, ikke for så vidt som hans
fortolkninger udelukker enhver anden, men derved, at de belyser en vej
gennem sproget. Heideggers fortolkninger har ikke til hensigt at tillukke
den mening, som digtningen kan hidkalde.

Jørn Erslev Andersens sammenligning af Adorno og Heidegger med henblik på digtlæsning
(Andersen 1986: 62-66).
11

’’Enhver tænker tænker kun én eneste tanke.’’ (s. 52).

12

’’Enhver stor digter digter kun ud af ét eneste digt.’’

13

’’[...] det entydige har mange rum; rum der begiver sig ind i hinanden.’’ (s. 53).

14

’’[…] teknisk eksakthed […]’’

15

’’[...] at lade det værende – idet det tages ud af skjultheden – blive set i sin ikke-skjulthed

(afdækkethed).’’ (s. 249).
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Det sidste ord er på ingen måde sagt hos Heidegger, som gang på gang
minder om, at hans anliggende ikke er svaret, men spørgsmålet.16 Hertil
kan det være givende at betænke følgende, som Heidegger selv erklærede i
en af overgangssekvenserne i forelæsningsrækken Was heißt Denken? i
vintersemesteret 1951/1952: ‘’Das ungedachte ist sein höchstes Geschenk,
das ein Denken zu vergeben hat.’’17 (GA 8: 82: 72).

16

Foruden de mere eksplicitte udlægninger af dette ærinde, behøves der blot mindes om,

at Heideggers første store værk, Sein und Zeit, slutter med et spørgsmål, og at selvsammes
sidste hilsen (hans ’Grußwort’ til vennen, og senere gravtaler, fra hjembyen Meßkirch,
Bernhard Welte) ligeså ender i spørgsmålets åbenhed (GA 13: 243).
17

‘’Det utænkte er den højeste gave, som en tænkning kan give videre.’’ (s. 76).
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Microfinancing as neoliberal
subjectification of poor women
sk re v et af H e le ne von Tab o u illot , KU/ KU L e uv en · ud g iv et f eb ru ar 20 2 2

Abstract
In this article I argue that the microfinancing services offered to poor
women in the Global South by international NGOs can be understood as a
form of neoliberal subjectification. Through a Foucauldian vocabulary, I
interpret microloans as a call to invest in human capital, through which poor
women are integrated into the world market. Finally, I suggest that the
specific targeting of poor women for microfinancing campaigns reveals the
dependence of neoliberalism upon a gendered division of labour.

Introduction
Micro-credit was coined by Bangladeshi economics professor Muhammad
Yunus in 1976 and designates the lending of small sums of money to poor
women who are unable to provide collateral (Karim, 2014: 156). In the
1990’s, micro-credit was expanded to other financial products for the same
target groups and the term was changed to microfinancing. In 2006,
Grameen Bank, which was co-established by Yunus in 1983, won the Nobel
Peace Prize (ibid.: 153) thereby manifesting the influence of microfinancing
as a method for empowering poor women, especially in the Global South.
In this paper, I argue that such microfinancing functions as a
neoliberal subjectification of poor women in the Global South and, thereby,
as an expansion of neoliberal governance.
Subjectification is a term coined by Michel Foucault (Todd, 2014: 496)
and a lens through which Foucault, at least at one point (Foucault, 2016:
208), claimed exceeded his concept of power in importance for his oeuvre.
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Whichever term wins that race, it remains certain that subjectification is an
essential term for the Foucauldian analysis of power in a modern state.
Foucault even defines the modern state as the state, in which individuals are
integrated through subjectification (ibid.: 214).
The word subject carries a double meaning: One is subject to a rule (by
king, state, etc.), and subject also designates a tie to one’s own identity
(ibid.: 212). Through the term subjectification, Foucault merges these two
meanings: Subjectification is the process, by which individuals are
subjugated to the modern state. As Judith Butler interprets it in their book
Giving an Account of Oneself (2003), subject is the demand made by an
Other for a coherent self-identity in terms understood by the surrounding
power. In this sense, subjectification designates the interpellation of
individuals by a modern state, and thereby the subjugation of these
individuals into that regime.
In The Birth of Biopolitics, Foucault hints at an analysis of economic
aid to communities in the Global South as an expansion of neoliberal
governance (Foucault, 2008: 232). It is this analysis I wish to expand on in
the present paper. I proceed by firstly accounting for anthropologist Lamia
Karim’s work on microfinancing services and offer these services as an
example of the “investment in human capital” (ibid.: 232). Secondly, I
expand the analysis by bringing in the gendered targeting of microfinancing
services, which leads me to conclude that neoliberal governance derives
benefit from – and even presupposes -- patriarchal structures of gender
subordination and labour division.
Is microfinance empowering poor women?
Karim has been conducting research on microfinancing initiatives in rural
Bangladesh since the 1990’s. In the late 1990’s, NGOs engaged in
microfinancing reached 80% of the rural population in Bangladesh (Karim,
2008: 7). By 1999, 97% of receivers of Grameen Bank microfinancing
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services were women (Karim, 2014: 156), corresponding to 2 million women
out of the 1999 Bangladesh population of approximately 125 million. In
2014, over twenty million women world-wide were associated with NGOs
providing microfinancing services (ibid.: 153). In the 1990’s, microfinancing
coincided with two major trends within NGO developmental work; women’s
empowerment initiatives sponsored by the United Nations (ibid.: 155), as
well as “implementation of neoliberal policies” (ibid.: 155) and market
integration of rural areas in the Global South.
According to Karim, the objective of microfinance activities “is to turn
women into entrepreneurs” (ibid.: 154). By turning poor women into
entrepreneurs, the NGOs aim to satisfy several social objectives connected
to their microfinancing services. Firstly, improving the entrepreneurial
activity of poor women is supposed to enhance not only their agency on the
market, but also their status in the community and in their families, as they
become providers. Secondly, women are the targets of microfinance rather
than men, as women are deemed more likely to invest in human capital,
e.g., the education and future of their children.
Karim’s research has shown that in 90% of cases, it is the husbands of
the Bangladeshi women that control the loans (ibid.: 159). This means that
in most cases, microfinance activities have failed to make entrepreneurs out
of poor women. In the cases in which the NGOs have succeeded, “the work
of micro-credit has resulted in unanticipated neoliberal subjects” (ibid.: 7),
Karim argues. Further, she claims, that discourse of entrepreneurship
distorts the way the microfinancing services also oppress their customers
(Karim, 2014: 165).
In the following sections I will explore firstly, how the coveted human
capital is connected to the neoliberal subject, and, secondly, how the notion
that women are more likely to invest in human capital relies on gendered
divisions of labour that are inherently suppressive of women. Thereby, I will
support Karim’s argument that the NGOs are exploiting conservative
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gender structures in furtherance of their own business ambitions (Karim,
2008: 7).
Neoliberal subjectification: How individuals are subjugated to
global neoliberal governance
In the classical conception, homo economicus was a “man of exchange”
(Foucault, 2008: 225). In the neoliberal conception, homo economicus is
“an entrepreneur of himself” (ibid.: 226), Foucault argues in The Birth of
Biopolitics, as an entrepreneur of themself, the neoliberal homo
economicus is expected to invest in themself and their own (and, especially
if they are a mother, their children’s) human capital, through educational
investments (ibid.: 229), migration (ibid.: 230), etc. Human capital
designates attributes which are innate in a person, whether hereditary or
acquired, and that are productive for capital. In this sense, the very concept
of human capital presupposes an expansion of the scope of neoliberalism,
from (technical) skills that are directly connected to one’s (waged) work, to
other spheres of one’s life. Human capital can include physical health and
abilities, social skills, education, adaptability, emotional stability, and
preparedness to accept precarious conditions. As an entrepreneur of
themselves, the homo economicus does not go to sleep at night to rest, but
to improve their fitness and productivity the following workday. They do not
maintain social relations for their own sake, but to improve mental
wellbeing and longevity, and thus their productive years. The concept of
human capital designates the neoliberal ambition to align every aspect of
the subject’s life with macroeconomic growth. An entrepreneur of oneself is
thus a person that invests in their own human capital.
In so far as microfinancing services are aimed at transforming poor
women into entrepreneurs of themselves, microfinancing services are
comprehendible as neoliberal subjectification of these women. Thereby,
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microfinancing services subjugates these women to a global neoliberal
governance, represented by institutions such as the NGOs.
Foucault argues that the neoliberal homo economicus is “doubly
involuntary” (ibid.: 227): On the one hand, they are expected to be
responsible for their own human capital, and responsible to (artificial)
changes in their environment – and are thereby “eminently governable”
(ibid.: 270). In (neo)liberal discourse, the common good is best attained if
left unattended, i.e., if every individual acts out of self-interest. With a little
help from Adam Smith’s invisible hand, the self-interested conduct of the
homo economicus (both in a classical and neoliberal conception) aligns to
the project of macroeconomic growth. Investments in human capital are,
per definition, aligned with macroeconomic growth, as human capital is
defined by its profitableness for capital. In this sense, the neoliberal homo
economicus is responsible to the macroeconomic policies of neoliberal
governance. At the same time, the neoliberal homo economicus is
responsible for their own prosperity within a neoliberal system, in as far as
they are expected to ultimately sponsor their own education, etc. Further,
Karim argues, the debtors are secluded from their communities, as NGOs
actively encourage other community members to isolate the indebted
through techniques of shame, thereby disintegrating rural communities
(Karim, 2008: 18), both as a social and as a productive space. As the new
homo economicus is isolated from their community, they are made
individually responsible for their own prosperity and survival, at the same
time as they are made responsible to a global neoliberal governance, rather
than their community.
I would now like to point to a different perspective on the integration
of poor women unto the global market through microfinancing. Historian
Silvia Federici analyses microfinancing through Marxist, rather than
Foucauldian, terms:
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As the women are indebted, they are forced to produce monetary
value. The production of monetary value integrates them unto the world
market. Debt is productive for capital, in so far as it recruits new wage
labourers. Federici argues that the indebting of nations in the Global South
through initiatives of the World Bank, the International Monetary Fund,
and the World Trade Organisation has forced indebted nations to increase
GPD, expand export-oriented production, and accept neoliberal policies
(Federici, 2019: 40), thereby integrating the nations unto the world market.
Similarly, poor women are brought “under the control of monetary
relations” (ibid.: 20) through the indebting caused by microfinancing
initiatives. When the women are indebted, they are integrated into the world
labour market, as they are forced to seek waged work or in other ways
produce value in the form of money to pay back their loans. Thereby, the
debt the women are put in functions as labour extraction (ibid.: 64). The
indebting of poor women translates their (re)productive activities into
terms that can be comprehended by the global market, i.e., monetary terms.
I would argue that the Foucauldian analysis, I have presented in this
paper, and Federici’s analysis of microfinancing are perfectly compatible.
Either way, it is sure that debt functions to integrate women of rural
communities in the Global South unto the global market and subject them
to neoliberal policies.
Why target women?
I now turn to the gendered targeting of microfinancing services towards
women. In Undoing the Demos (2015), Wendy Brown argues that the figure
of homo economicus is expressly male. And I would add: Adult and ablebodied. According to Brown, neoliberals routinely stumble between the
individual and the family, respectively, as “ultimate operative unit” (ibid.:
100) of analysis. However, individual freedom and freedom of the family
cannot be consolidated. The incoherence can only be explained, Brown
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argues, if the neoliberal narrative takes as its point of reference “male heads
of households” (ibid.: 101), and thereby an implicit gender subordination.
That is, the homo economicus is taken to be a male free of responsibilities
related to care and reproduction. Homo economicus is thus produced
through

the

simultaneous

disavowal

of,

and

presupposition

of,

interdependency and care. In so far as care has largely remained women’s
responsibilities,

women

“disproportionately

remain

the

invisible

infrastructure” (ibid.: 105) of neoliberal capitalism, Brown argues.
Furthermore, neoliberalism enforces the gender subordination on which it
is premised; the gendered division between marketable labour and
household labour is not only upheld, but deepened, as market value
triumphs all other kinds of value. Still, reproductive labour and household
labour is, if not generally valuable on the market, a presupposition for a
neoliberal society, and, arguably, any society. One vein of critique against
the neoliberal homo economicus would therefore consist in that the figure
is a “misrepresentation” (ibid.: 103) of a “falsely autonomous” (ibid.: 103)
adult, able-bodied male. In other words, the homo economicus presupposes
a division of labour, by which what is deemed ‘women’s work’ is devalued.
The reproductive work that women are expected to conduct is
naturalised; housework, emotional labour, reproductive labour, and care
work is considered naturally feminine, and it is therefore not ‘real’ work for
women do it – in fact, they can hardly help but do it. Housework and other
reproductive labour are notably also unpaid. The naturalisation of
reproductive work obscures the fact, that it is actually an infrastructure and
necessary premise for the individually autonomous homo economicus.
Control over the means of reproduction (a term introduced by Federici) is,
in this sense, a premise for capital.
I will argue that the gendered targeting of microfinancing services
illustrates the implicit gender subordination at work in neoliberalism, as
shown by Brown.
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Microfinancing services allow women – in the rare cases when it is not
the husbands that control the loans – to be more economically independent
from their families. On the NGOs’ argument for microfinancing, the poor
woman will be empowered through her emancipation from her family.
Purportedly, the women are enabled to ‘free themselves’ through their
production of monetary value and subsequent entrance on the world
market. It is thus the neoliberal subjectification itself that supposedly
liberates (or, alternatively: isolates) the women from conservative social
structures.
On the other hand, it is precisely because the women are assumed to
be more likely to invest in the human capital of not only themselves, but also
of their families and communities, that they are targeted for microfinancing
services. In other words, it is because the women would normally maintain
stronger ties to their communities that their investments will be more
productive for macroeconomic growth.
Thus, the neoliberal subjectification of microfinancing services
maintains the traditional gender roles available to these women. The
women are expected to continually expand their investments and care to
families and communities, only now realigned with neoliberal ambitions. In
this way, neoliberal governance permeates their familial and communal
ties. Despite microfinancing initiatives’ purported emancipation of women,
ultimately, the initiatives themselves presuppose and perpetuate a
traditional gendered division of labour.
Conclusion
Have microfinancing services empowered poor women? In this paper I have
shown that it is rarely the targeted women that gain control over the loans
or any sort of financial freedom. In the cases where the women manage to
maintain control over the financial services provided by NGOs, it might be
claimed that microfinancing empowers these women, even if this
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empowerment comes at the expense of the expansion of neoliberal
governance. In other words, even if the women are only empowered within
a neoliberal market, is that not empowerment? However, as I have tried to
argue in this paper, it is contestable that the subjugation to neoliberal
governance should be understood as liberation. The homo economicus is,
contrarily, a highly governable subject since all aspects of their life is
permeable to governance. Furthermore, I find it dubious that women could
be emancipated through initiatives that presuppose a gendered division of
labour, through which these women are not only expected to do extra work,
but by which this extra work is also devalued.
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Foucaults begreber på dansk
– en anmeldelse af Foucaults begreber af Knut Ove Eliassen.
sk re v et af T ho m as H e g elu nd , S DU · ud g iv et f eb ru ar 20 2 2

Jeg kendte ikke meget til Foucault før jeg læste Foucaults begreber. Som
Eliassen skriver i sit forord, er bogen mest ment som et opslagsværk, og som
et sådant fungerer bogen sikkert fint - givet at man supplerer det givne værk
med andre perspektiver, artikler eller nedslag i Foucaults eget forfatterskab.
Det gjorde jeg ikke, hvilket nok resulterede i en mindre givende
læseoplevelse end en studerende, som måske blot havde været på fransk
visit i Eliassens bog i forbindelse med en mere dybdegående undersøgelse
af en af Foucaults bøger eller tematikker. Læst fra ende til anden fremstår
bogen nemlig lidt fragmenteret og staccatisk. Dette er på forhånd undskyldt
af Eliassen:

Lad mig for en god ordens skyld også nævne, at bogens organisering i
kapitler, der skal kunne læses som enkeltstående tekster, gør at de som
læser bogen som en sammenhængende fremstilling, nok vil finde nogle
gentagelser. Jeg håber de kan bære over med dette (Eliassen 2021: 26)

Faktisk lykkedes det, på trods af at bogen er et opslagsværk,
bemærkelsesværdigt

godt

for

Eliassen

at

lave

en

nogenlunde

sammenhængende fortælling om Foucault og hans begreber. Bogen er
hovedsageligt baseret på Foucaults forelæsninger, og jeg ved ærligt talt ikke
hvordan det skulle adskille sig fra hvis den var baseret på hans bøger.
Selvom der er en vis opbygning, resulterer de uundgåelige gentagelser i
en, nogle gange, noget forvirrende komposition, som af og til giver en følelse
af, at man går i (hermeneutisk) ring. Hellere en gang for meget end en gang
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for lidt, ville nogen sige, og i Foucaults tilfælde er det sandelig ikke mindre
relevant. Dog giver repetitionerne af og til en forvirrende følelse af deja vu,
når man læser den fra ende til anden, så følg Eliassens råd og læs et afsnit i
bogen i forhold til det begreb, som du ønsker at undersøge.
Begeberne, som Eliassen behandler i bogen, er henholdsvis: begreb,
diskurs,

arkiv,

dispositiv,

magtens

mikrofysik,

biopolitik,

styre,

subjektivering, erfaring, selvets teknologier, og sandhed. Samtidig gives i
indledningen en kort introduktion til Foucault-forskningen, samt et kort
afsnit til sidst om referencer og oversættelser. Her nævnes desuden en
interessant, skeptisk indvending: ”Foucault på fransk og i Frankrig er
hverken identisk med Foucault på norsk i Norge, på dansk i Danmark eller
Foucault på engelsk i USA” (ibid.: 256). Så hvad handler denne bog, som er
oversat fra norsk til dansk, egentlig om? Foucaults begreber? Foucaults
begreber oversat til norsk? Foucaults begreber oversat til norsk, oversat til
dansk? Ja, jeg ved det sandelig ikke. Ikke at der er meget galt med
oversættelsen – der er nogle få stavefejl, sågar stavefejl på fransk, af og til –
men det er uklart hvad Eliassen mener med identitet og Foucault på andre
sprog. Hvis man tager det for pålydende, er jeg på den måde vel ikke blevet
klogere på Foucaults begreber af at læse bogen – i hvert fald ikke dem på
fransk.
Nogle af begreberne, såsom diskurs og biopolitik, er dog tydeligt
associerede til Foucault (på fransk?), mens andre såsom subjektivering og
sandhed mere bærer præg af Foucaults egen udlægning af dem. Bogen er
nok bedst og mest spændende i disse i forvejen Foucault-prægede begreber,
hvilket viser forfatterens eget engagement og kendskab til forfatterskabet og
det kendetegnende ved Foucault. Dette er også en force ved bogen, da man
formentligt ville bruge Foucaults begreber i forbindelse med, ja, Foucaults
begreber.
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Dette er dog ikke nødvendigvis en fordel, såfremt man tager Menons
paradoks1 in mente: hvis jeg i forvejen kender til Foucaults begreb
’biopolitik’, er der ingen grund til at læse mere om det; hvis jeg derimod ikke
kender til Foucaults begreb ’biopolitik’, ved jeg ikke hvad jeg skal lægge
mærke til i teksten. Og hvis man ikke i forvejen kender særligt meget til
Foucault, som jeg indledningsvist nævnte, at jeg ikke gjorde, kan bogen ofte
virke indforstået, være svært tilgængelig og ganske enkelt meget svært
tilgængelig. Dette gælder åbenbart også for Foucault. Som eksempel kan
fremhæves

subjektets

reformuleringsproces,

under

afsnittet

subjektivering:

’Jeg sagde til mig selv, at det nok ikke gav nogen mening at skrive, at
påtage sig besværet med at skrive bøger, hvis ikke det lærte ham som
skrev dem, noget han endnu ikke selv vidste, om ikke de bragte ham et
andet og uforudset sted hen, om de ikke tillod ham at etablere et
fremmed og nyt selvforhold’ (DE IV:584). Det filosofiske arbejde er et
arbejde med at forandre udgangspunktet for tanken og således forandre
sig selv. Denne holdning er uforenelig med ambitionen om et
livsprojekt.
Når man slår fast at det ikke er magten, men subjektet som
konstituerer det overordnede tema for min forskning, er pointen ikke
en hermeneutisk afdækning af en skjult forbindelse i værket, men at
skabe nye, produktive forbindelser, ”problematikker”, i forfatterskabet.
Hvad Foucault her faktisk gør, er at genlæse og perspektivere sit
tidligere forfatterskab i lyset af den nye forskningsinteresse. Dette
etablerer en forbindelse som går fra opgøret med historiens subjekt i
Galskabens historie via analysen i Ordene og tingene om det moderne
epistemes antropologi – hvor ”mennesket” berømt beskrives som ”en
figur i sandet” – og beskrivelsen af ”sjælen som kroppens fængsel” i
Overvågning

1

og

straf

til

hyrdemagtens

https://denstoredanske.lex.dk/Menonparadokset
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og

statsræsonens

om

individualiserende og totaliserende subjektiveringsprocedurer og
antikkens eksistensæstetik. (Ibid.: 177-178)

Grunden til, at jeg vælger at inddrage sådan et langt citat, er blandt andet
for at vise, hvor tætpakket bogen til tider kan være. Dette ligner ikke en
typisk, eksegetisk stil, men mere en argumentativ, substantiel udlægning.
Og dog er der ikke som sådan nogen udlægning, vi hopper bare lynhurtigt
fra Foucaults subjekt-begreb, over indforståede referencer til ”det moderne
epistemes antropologi”, figurer i sandet og ”sjælen som kroppens fængsel”,
til ”antikkens eksistensæstetik”. Hvis man ikke i forvejen kender til disse
ting, viser citatet først og fremmest, at man er på herrens mark. Man ved
ikke engang, hvad man skal lede efter.
Med et lixtal, som er en kvantificering af sværhedsgraden af læsningen
baseret på længden af ordene og længden af sætningerne, er vi på 63 i det
fremhævede citat, hvilket er i kategorien ”meget svær”. Godt nok har vi at
gøre med akademisk litteratur, hvor en vis sværhedsgrad er passende for en
didaktisk progression, men lixtal er vel at mærke kun et kvantitativt aspekt;
hvis vi inddrager det semantiske aspekt med begreberne, og manglen på
deres forklaring og fortolkning, illustreres min pointe yderligere med, at
man ikke ved, hvad man skal lægge mærke til. Bogen er simpelthen for svær.
Når det så er sagt, er der som nævnt vigtige ting at hente i bogen.
Udlægningen om magtens mikrofysik er f.eks. virkelig interessant og
relevant; hvordan kroppen sættes i rammer af samfundets institutioner som
et objekt, hvorigennem samfundet kan styre individet og gøre dets sjælelige
aspekter føjelige og systematisérbare. Eller biopolitikken, som i lyset af
CRISPR-teknologien, med argumentet om velfærdsstatens bedste, viser den
potentielt direkte indflydelse fra staten på noget så privat som genetik. Dette
ses f.eks. i privat medicin, hvor en type medicin skræddersyes til den
individuelle patient på baggrund af dennes genetiske sammensætning.
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Eller overvågningssamfundet, med arven fra Benthams panoptikon, som
muliggør at man kan ”’[…] se alt’ uden på noget tidspunkt selv at blive set”
(Ibid.: 123). Dette genkendes f.eks. i statens direktiver om, at individer, på
eget initiativ, skal kontrollere hinandens adgang til andre steder ved hjælp
af coronapasset.
Men bogen skifter, som Foucault vist også gjorde ifølge selvsamme, fra
emne til emne uden rigtigt at få behandlet tingene i dybden – og når den
gør, er den simpelthen uden for min fatteevne. På den måde kan den måske
være lærerig og relevant for de i forvejen indviede.
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