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Forord
Da TIDskrift ved Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde afholdte en session
med en paneldebat med temaet Søren Kierkegaard, kom en af
paneldeltagerne i sit oplæg med en kommentar til det oplæg, han var
blevet givet af redaktionen som udgangspunkt for debatten. I oplægget var
der blevet spurgt til Kierkegaards aktualitet, som et spørgsmål der måtte
tages op i forbindelse med den store tænkers 200. fødselsdag den 5. maj.
Paneldebattøren havde forstået spørgsmålet som et forsøg på at
underkaste Kierkegaard og dennes tænkning en form for tidens målestok.
Denne idé faldt selvsagt ikke i god jord, for hvorfor skulle Kierkegaard dog
måles på, hvorvidt han lever op til tidens forskellige krav? Ifølge den
pågældende paneldebattør skulle man ikke forsøge at måle og veje
Kierkegaard, men i stedet andægtigt lade sig belære af den vise mester,
sådan lød det i hvert fald, sat lidt på spidsen.
Ordet ”aktualitet” kan nemt misforstås. Fra redaktionens side var det
ikke noget ønske om, at Kierkegaard skulle tages op til revision og måles i
forhold til, hvorvidt han nu kunne gøre sig smart og aktuel for tidens unge
mennesker. Det betyder dog ikke, at vi trækker spørgsmålet om
”aktualitet” tilbage. Vi mente faktisk noget med præcis det ord. Det
aktuelle har nemlig også en anden betydning; det aktuelle behøves ikke
være ensbetydende med flygtig mode og manglende substans. Aktualitet
kan også betyde prægnans, at det nærværende aktuelle er noget, der
faktisk vedgår en, engagerer en, ryster en. Hvordan gør Kierkegaard det i
vores tid, hvordan rammer han de unge mennesker, som læser ham? Og
hvilken samtale fører de med ham? De 6 artikler i nærværende
temanummer i anledning af Kierkegaards 200. fødselsdag giver alle, hver
på deres måde, svar på disse spørgsmål. De afslører, at Kierkegaard, og det
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Kierkegaard stillede, spørgsmål som stadig i dag, netop fordi de for
mennesket har en så grundlæggende karakter, er aktuelle. I artiklerne
tolker skribenterne Kierkegaard selv på ny. De tager Kierkegaards
tænkning op ift. vores samtid, de stiller ham i forhold til andre filosoffer og
lader nye vinkler på det mangefacetterede forfatterskab komme til syne.
Dermed viser artiklerne, at traditionen, og Kierkegaard, er aktuel som
samtalepartner, og ikke som noget statisk der udelukkende skal påskrive
os en bestemt visdom. Netop Søren Kierkegaards tænkning er måske
endda særligt ”stødende” og særligt engagerende, giver særlig anledning
til, at vi selv tænker videre, med ham og hans mange pseudonymer.
Således en stor tak til artikelforfatterne, som har lagt et stort arbejde i at
skrive artiklerne, og har sat en del af deres liv ind på at tage den evigt
aktuelle Kierkegaard op og tænke med ham på ny. Også en stor tak til de
reviewere, som har være involveret i processen. Tilbage er blot at byde
velkommen til TIDskrifts første temanummer og ønske alle god og
spændende læsning!
På vegne af redaktionen
Mads Lund Mikkelsen
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Abstract
I det følgende vil jeg kritisk undersøge kriterierne for en filosofisk læsning
af Kjerlighedens Gjerninger som etisk værk, og i den forbindelse diskutere
begrænsninger og muligheder i forhold til at betragte værkets etiske udtryk
i sammenhæng med andre moderne normative etikker. Sluttelig foretages
en argumentation for Kierkegaards eksistensfilosofiske betydning for mere
moderne etiske diskussioner, særligt i relation til rationalitet og
diskursanalyse. Fokus vil blive lagt på den overskridelse af rammerne for
traditionel etik, som Kierkegaard skildrer i værkerne før Kjerlighedens
Gjerninger, men - i nedenstående fortolkningsposition - udfolder den fulde
etiske konsekvens af i sidstnævnte.
Kjerlighedens Gjerninger som etisk værk – indledende
betragtninger
Søren Kierkegaards forfatterskab har overordnet set to dele: En opbyggelig
del og en pseudonym del, hvoraf Kjerlighedens Gjerninger hører til den
opbyggelige del. I Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed beskriver
Søren Kierkegaard, at der - i modsætning til, hvad han tidligere har udtalt
- er en kristelig, selvopbyggelig sammenhæng i hele hans forfatterskab (SV
18, s. 121ff). Postmoderne dekonstruktivister (især amerikanske) har
derimod fremført, at hans forfatterskab må betragtes atomistisk, mens
andre - især litterære fortolkere - fremhæver og betoner hans ironi som et
gennemgående æstetisk element. I diskussionen af Kierkegaards skrifter
kan der således kortlægges ofte store uoverensstemmelser, og det er derfor
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umuligt at henvise til en fælles forståelse eller alment accepteret konsensus
om ret meget i den forbindelse. Det er - grundet karakteren af
Kierkegaards forfatterskab og fortolkningen heraf - derfor vigtigt, at man
forholder sig til, i hvilket omfang det enkelte skrift læses isoleret eller i
sammenhæng med resten af forfatterskabet (eller udvalgte dele heraf). Et
andet åbent spørgsmål til forfatterskabet generelt er, hvorledes en egentlig
filosofi eller etik kan udsondres på forsvarlig vis. Alene i forsøget herpå har
man jo allerede placeret sig i en bestemt fortolkningstradition, og finder
derfor nemt ”det, man leder efter” – og ikke nødvendigvis det, Kierkegaard
har intenderet. Et kort svar på alle disse spørgsmål må være, at vi ikke kan
gøre andet end at acceptere disse forbehold i forhold til en egentlig
objektivitet i læsningen.
I det følgende vil jeg som antydet ovenfor primært antage et
eksistensfilosofisk perspektiv, idet artiklen omhandler en etisk læsning af
Kjerlighedens Gjerninger i en eksistensfilosofisk sammenhæng. Imidlertid
er det meningsløst helt at ignorere, at Kierkegaard har et litterærtformidlende fokus, og at han betragter sig selv som sokratisk
fødselshjælper, samt, at han er teolog, og har opbygget bogens taler med
udgangspunkt i udvalgte bibelsteder fra Det Ny Testamente. Imidlertid er
der dog grundlag for en vægtning af en filosofisk læsning af Kierkegaard,
idet han konsekvent italesætter grundlæggende filosofiske spørgsmål, og i
den forbindelse ikke argumenterer indenfor en institutionaliseret
forståelse af religiøse dogmer. Tværtimod kritiserer han, særligt i det
senere forfatterskab, den institutionaliserede religionsdyrkelse, og lægger
sig ud med store dele af samtidens teologiske fagmiljø. På den anden side
kan Kierkegaard ikke helt læses som andre filosoffer, idet han ikke holder
sig inden for de dogmer, der omvendt hersker inden for filosofien.
Kierkegaard placerer sig, med et lidt drilsk, Kierkegaardsk udtryk, alle
steder og ingen steder. På samme baggrund kan alle tre læsemåder
(litterær/ religiøs / filosofisk), og kombinationer heraf, forsvares, idet
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Kierkegaard selv udtrykkeligt indbyder læseren til et møde med teksten,
ikke en tilegnelse af teksten. Det følgende er derfor en diskussion af en etik
i Kjerlighedens Gjerninger med den forudsætning, at Kierkegaards værk
overhovedet kan betragtes relevant fra en eksistensfilosofisk synsvinkel
med etikken for øje.
Den enkelte i mødet med det almene
En etiker er i Kierkegaards betydning en person, der søger sandhed/vished
eller den rette handling. I den proces må etikeren træffe et valg og forpligte
sig på mangt og meget. Denne forståelse udfoldes grundigt i Enten-Eller,
og fx filosoffen Jørgen Husted mener, at Kierkegaards egentlige filosofi i
hovedtræk findes hos etikeren i andet halvbind af bogen (Husted 1999).
Siden Aristoteles har man i filosofien også betragtet etik som læren om den
rette handling - altså en samtale om, hvorledes vi skal vælge. Derfor er der
i et sådant overordnet perspektiv ikke langt fra en traditionel filosofisk etik
til temaet i Enten-Eller. Kierkegaard kan alligevel filosofisk betragtes som
et opgør med i hvert fald det teoretiske perspektiv i filosofien, særligt
systembyggere som Hegel. Kierkegaard betragter dog også menneskelivet i
et dialektisk perspektiv og bruger mange Hegelianske begreber, men
benægter muligheden af en jordisk indsigt i verdens systematik, og
betragter sig selv som æstetisk eller patetisk dialektiker (SV9, s. 75ff). Hos
Kierkegaard møder vi derfor det paradoks, at sandheden om det rette valg
ikke rationelt kan begrundes, men alligevel må mennesket handle og tage
stilling. Her er han i sin tilgang langt tættere knyttet til tænkere som
Schopenhauer og Nietzsche, der også søger en udgang på den mangel på
mening, rationaliteten efterlader os med. Hos Kierkegaard er og bliver det
afgørende at tvivle, vælge og tro. Livets store spørgsmål kan ikke
endegyldigt udredes (SV 9, s. 101), og slet ikke udredes for andre, og derfor
er Kjerlighedens Gjerninger opbygget som en række taler, der skal gøre
noget ved tilhøreren, og indirekte hjælpe denne til at handle og tænke
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selv 1. Kierkegaards umiddelbare projekt i Kjerlighedens Gjerninger kan
uden en sådan sondring virke selvmodsigende. For hvorledes kan
kærlighedens gerninger meningsfuldt beskrives i en hel bog uden at have
fast grund under fødderne? Imidlertid omgår Kierkegaard dette paradoks
ved at lade talerne være sokratisk inspirerede, og ved at betragte
kærligheden som forudsætning snarere end som genstand. Kærligheden i
sig selv kan og skal således ikke udredes, men dens gerninger kan
italesættes i taleform til individuel efterlevelse.
Denne opgivelse af en endelig, filosofisk udredning af kærligheden,
begrunder bogens dobbelte tematik som afspejles i titlen: Kærligheden
(absolut betegnelse for det evige i mennesket) som almen forudsætning for
den enkeltes konkrete gerninger (specifik betegnelse for den individuelle
ageren i det timelige). Når man i abstraktionen og i anonymiteten taler
generelt, taler man ifølge Kierkegaard til alle og ingen (SV 14, s. 95), og
derfor må det almene, når det italesættes, knyttes aktivt til den enkelte. I
abstraktionen bliver mennesket overflødigt, som maskiner gør arbejdere
overflødige, og Kierkegaard kritiserer i En literair Anmeldelse denne form
for tænkning:
I Tydskland har man endog Haandbøger for Elskende, saa ender det vel med, at
elskende Par kan sidde og tale anonymt med hinanden. I Alt har man Haandbøger,
og Dannelsen i Almindelighed bestaar snart i at være perfectioneret i et større eller
mindre Indbegreb af saadanne Haandbøgers Betragtninger, og man excellerer i
Forhold til sin Færdighed i at tage det Enkelte frem, ligesom Sætteren tager Lettere
frem. (SV 14, s. 95)

En sådan almengørelse udvisker den enkelte, og indlevelsen og
nærværet forsvinder, og dette er en generel kritik af terapi og
institutionaliseret vejledning (fx selvhjælpsbøger, som også karikeres i
første halvbind af Enten-Eller, Vekseldriften). I Kjerlighedens Gjerninger
skal kærlighed derfor forstås som noget dybt og inderligt, der er til stede i
1 Denne pointe, samt den følgende behandling af dens konsekvenser, har jeg også
beskæftiget mig med i min artikel ”Griskhed – eller den ultimative afvisning af
kærlighedens og dens gerninger” i Unge Pædagoger, nr. 2/2013
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den enkelte, og som altid er rettet mod en anden (SV 12, s. 254ff).
Kærligheden kan ikke betragtes empirisk eller rationelt, idet den ikke er
afgrænset af nogle af delene, og kun dens udtryk kan vi sige noget
meningsfuldt om. Elskov og lidenskabeligt venskab er ofte karakteriseret
ved et forsøg på at gøre ”dit” og ”mit” til det samme, hvorved skel ophæves
i kærlighedsmødet, men det er ifølge Kierkegaard en falsk betragtning - på
samme måde som tyven ophæver ejendomsretten. En kærlighedens
gerning ophæver derimod begrebet ”mit”, og den elskendes ego (SV 12, s.
255ff). Man skal således ikke bytte, tage eller udveksle på baggrund af
rationelle betragtninger, men ved at sætte sig selv til side i pligten til at
elske, kan man oprigtigt elske den anden. Den herskesyge vil modsat
omskabe enhver i sit billede, og herved opstår en kamp om
definitionsmagt, der i virkeligheden blot vil handle om at elske sig selv. En
anden variant, småligheden, er også en form for herskesyge og misundelse.
Den smålige forstår ikke, hvad der er godt ved andre (SV 12 s. 260), og
forsøger derfor at gøre alle ens ved at elske det genkendelige (SV 12, s.
261). Den smålige tror således ikke på ejendommeligheden, originaliteten,
og småligheden finder Kierkegaard i pøbelen, hos masserne (SV 12, s.
261+262). Her finder vi hos Kierkegaard en parallel til Nietzsches kritik af
slavemoralen, idet Nietzsche ligeledes finder, at flokmentalitet resulterer i
en almen forfladigelse.
Kierkegaard mener ikke, at eksistensen kan indfanges af logiske
systemer (SV 9, s. 120), idet den enkelte ikke kan underordnes det almene.
Man kan som Hegel sagtens sige noget alment, men den enkeltes eksistens
modstår ifølge Kierkegaard altid det almene. På samme måde benægter
Kierkegaard ikke, at et alment system kan eksistere, men mennesket kan i
sin egen subjektivitet ikke erkende et sådant system, der jo i sagens natur
må betragtes udenfor subjektet selv. Kierkegaard anvender her følgende
centrale begreber: Eksistens - selv - subjekt, mens Hegel sætter
lighedstegn mellem væren og tænkning. Kierkegaards hovedpointe er, i
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denne sammenhæng, at den enkelte skal søge at ”blive sig selv” som et
originalværk. Kierkegaard taler i den forbindelse om en bevægelse fra
umiddelbarhed til refleksion (SV 3, s. 149ff). Æstetikeren fra Enten-Eller
repræsenterer det umiddelbare, etikken er valget, og det religiøse, som det
beskrives i Kjerlighedens Gjerninger, er et udtryk for hengivelsen - den
anden etik 2 . Centralt er det her - hvis vi betragter Enten-Eller og
Kjerlighedens Gjerninger som nært forbundne -, at valget for etikeren
både kan være en afgrund og et afsæt. Vælger man kærlighedens gerning,
er hengivelsen total, og idet kærligheden stammer fra Gud, har man derfor
kun troen tilbage. Man har i kærligheden bevæget sig ud over både
nydelsen og valget, og er således i troens sfære. Årsagen er, at kærligheden
ikke behøver hverken nydelse, ej heller til- og fravalg, men baseres som
forudsætning alene på tro. Kjerlighedens Gjerninger kan derfor betragtes
som en etisk kritik af både æstetikeren og etikeren som de fremstilles i
Enten-Eller, gående på at æstetikeren ikke vælger, forpligter eller hengiver
sig til kærligheden, samt at etikeren nok vælger og forpligter sig, men ikke
hengiver sig til kærligheden som en forudsætning i sig selv. I Kjerlighedens
Gjerninger gives der således slip, og hengivelsen bliver total, hinsides
valget. Betragter vi igen Kjerlighedens Gjerninger som nært forbundet
med den etiske tematik i Enten-Eller, kan den totale fortvivlelse, som
førstnævnte er et svar på, bunde i, at der ikke er noget rationelt grundlag,
der kan opløse al tvivl, og sidstnævntes forpligtelses-løsning kan ikke
modstå den afgrund, som der samlet skildres i de pseudonyme værker
Frygt og Bæven og Begrebet Angest.
Valget og det absolutte
Idet den totale fortvivlelse således er forudsætning for kærligheden som
absolutisme, kan vi ifølge Kierkegaard kun klamre os til en tautologi,
Skellet mellem den første og anden etik hos Kierkegaard er beskrevet mange steder, men
her henvises til Pia Søtofts forståelse heraf. Udfoldet i: Søltoft (2000), kap 5.

2

TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 9

nemlig at Gud er Gud. Samme spørgsmål om konsekvensen af manglende
rationalitet og fornuft behandles af Nietzsche (1844-1900) efter
Kierkegaard, hvor svaret dog bliver et helt andet. Imidlertid vælger de
begge en digterisk måde at beskrive denne afgrund af intethed som
rationaliteten bliver ved med at efterlade os i. Nietzsches logikkritik er
symptomatisk for dette eksistentielle problem:
Vor subjektive tvang til at tro på logikken afslører kun, at vi, længe før logikken selv
kom til vor bevidsthed, ikke foretog os andet end at lægge dens postulater ind i
begivenhederne. Nu finder vi dem dér – vi kan ikke længere gøre andet – og
mener, at denne tvang garanterer noget om >sandhed<. (Nietzsche 1969, bind 3,
side 526)

Nietzsche tager her et radikalt opgør med ideen om logikkens
objektive nødvendighed, idet han ytrer, at denne nok kan konstateres, men
er konstrueret og påtvunget, og derfor ikke et udtryk for en nødvendighed,
der kan findes nogetsteds af den enkelte. Hos Nietzsche fører denne
afgrund af uvished til at mennesket må vælge sig selv, og agere myndigt og
skabende i en verden uden gelænder. Det indbyggede paradoks i
Nietzsches moralkritik - som han også selv er opmærksom på - er, at han
trods den digteriske form, ofte kommer til at betjene sig af logiske
konstruktioner i sin argumentation. Herved begrunder han sin kritik på
samme tvivlsomme grundlag, som han kritiserer oplysningstidens og
romantikkens moralfilosoffer (faktisk alle på nær de førsokratiske
tænkere) for at anvende. Nietzsche har selv kommenteret dette paradoks
med udsagnet om, at han ikke er ”bornert nok” til noget system – ikke en
gang hans eget! (Lübcke, 1983, s. 312). Samme problem risikerer
Kierkegaard at løbe ind i: Hvordan skal man sprogligt begrunde, at noget
ikke kan begrundes endegyldigt i sproget? Hvordan kan vi som mennesker
handle retmæssigt, når vi intetsteds i den sanselige verden kan finde et
holdbart grundlag? På kanten af denne afgrund vælger Kierkegaard i
Kjerlighedens Gjerninger troen som det absolutte, mens Nietzsche i sit
forfatterskab vælger det magtfulde postulat, den definerende ytring i
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æstetisk form. I forhold til en egentlig etik er der, trods det
eksistensfilosofiske fællestræk, en markant forskel på de to tilgange:
Kierkegaard vælger at beskrive den gode handling som absolut påbud, der
skal virkeliggøres af den enkelte i praksis (et etisk foreskrivende
foretagende), mens Nietzsche vælger at beskrive den rette handling,
hindsides godt og ondt (et moralkritisk foretagende). Herved behøves
ingen begrundelse, idet begge eksistensfilosofiske løsninger begrunder sig
selv, eller rettere: De behøver ikke at begrunde sig selv på samme vis som
andre etikker, idet grundlaget i begge tilfælde er en absolut definition.
En forudsætning for at nå en sådan eksistentiel erkendelse er ifølge
Kierkegaard, at man fortvivler på kanten af afgrunden. Et generelt træk i
Enten-Eller er bevægelsen fra umiddelbarhed, over fortvivlelsen, til det
egentlige valg. Det afgørende er her, at man fortvivler totalt (SV 3, s.
193f)3. Fortvivlelsen transcenderer således sig selv, og det er først, når
man helt overgiver sig og vælger fortvivlelsen, at man er fri til at vælge sig
selv. I Kjerlighedens Gjerninger beskrives en videre udvikling, der (hvis
stadieteorien holdes i hævd) kan betragtes som stadiet efter det etiske.
Imidlertid er en sådan forenkling uden visse forbehold problematisk, idet
Kjerlighedens Gjerninger og den pseudonyme udgivelse Enten-Eller er
forskellige værker, der er skrevet med forskelligt sigte og med forskelligt
udgangspunkt (som nævnt indledningsvis). Stadieteorien (overgangen fra
et æstetisk, over et etisk, til et religiøst stadie) er desuden mest
fremtrædende i det tidlige forfatterskab, og Kierkegaard nedtoner den
markant i sine senere skrifter. Derfor kan en tolkning gående på en direkte
og systematisk stadiebaseret overgang fra den første til den anden etik ikke
ukritisk foretages4 . Imidlertid er der, som det her bliver vist, en klar
argumentatorisk sammenhæng, som med en vis omtanke kan bruges til at
belyse Kierkegaards refleksioner i Kjerlighedens Gjerninger.
Man skal fortvivle som en gerning: ”Saa vælg da Fortvivlelsen” (SV 3, s. 196).
Spørgsmålet om sammenhænge og forskelle mellem første og anden etik er behandlet i
Søltoft (2000), kap. 5.

3

4
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Hvad er en kærlighedens gerning, og hvorledes synes den etisk?
Etik skal i sin rene form kunne bidrage med et svar på, hvorledes
mennesket bør handle. Netop dette ”hvorledes” er Kierkegaards helt
centrale fokus i Kjerlighedens Gjerninger. Hvad er en kærlighedens
gerning, og hvorledes udføres den? Det er en forudsætning for
Kierkegaard, at kærligheden ikke kan ses eller observeres, dens gerning
skal med andre ord gøres. Derfor bruger han det meste af bogen på at
beskrive, hvad en kærlighedens gerning ikke er. Hvis man eksempelvis
giver noget til en anden for at modtage taknemmelighed, har man blot
givet skyld til den anden (SV 12, s. 263), og ikke udført en kærlighedens
gerning. Den eneste måde at udføre en sådan er, at gøre sig selv ”usynlig” i
mødet med den anden. Sokrates er et godt eksempel på denne ”usynlige”
hjælpekunst (SV 12, s. 264+265), idet han metodisk anvender en etisk
baseret ironi, og altid tager samtalepartneren (det andet menneske)
alvorligt. Det højeste et menneske kan gøre, er ifølge Kierkegaard at gøre
et andet menneske fri. Mellem mennesker kan man ifølge Kierkegaard kun
være anledning for hinanden, og i en sokratisk dialog søges en ekstern
sandhed, hvor mennesket altid vil være anledning.
I denne betragtning rummes en central forudsætning, som
Kierkegaard udfolder i Enten-Eller, formidlet i forskellen på henholdsvis
æstetikeren og etikerens forhold til sig selv og næsten. Æstetikeren
fokuserer på det ydre (udvortes). Det ydre er andres opfattelser,
samfundet, tilfældigheder, det sociale, og æstetikerens selv er i yderste
konsekvens lig med det udvortes. Etikeren fokuserer derimod på det indre
(indvortes), og på valgets bindende magt i den forbindelse. For æstetikeren
er den rette handling, den der udvortes giver den rigtige reaktion, mens
den rette handling for etikeren kan begrundes i sig selv. Idet samfundet er
dynamisk og foranderligt, bliver æstetikerens handlinger flagrende og
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inkonsekvente 5, mens etikerens handlinger grundet valgets systematik
bliver mere konsekvente og rationelle6.
I Kjerlighedens Gjerninger tilføjes denne sondring endnu en
dimension. Idet kærligheden ikke rationelt kan udsondres, kan et udførligt
regelsæt for korrekt handlen ikke nedfældes, hvis gerningen skal kunne
forsvares som oprigtig kærlig – dvs. være rettet mod den unikke anden. En
kærlighedens gerning må forudsætte en intentionalitet, der er oprigtig og
ikke bunder i hverken retfærdighed, rimelighed, jordisk lighed eller
egennytte. Dette etisk overskridende, principielle forhold har Kierkegaard
beskrevet i Frygt og Bæven med henvisning til Abraham, der overfor Gud
viser grænseløs og helt umiddelbar kærlighed i villigheden til at ofre sin
egen elskede søn (SV 5, s. 13ff). Abraham overskrider i kærligheden alle
dilemmaer handlingen ellers kunne afstedkomme for mindre hengivne
personer (I. Mos 22,I-19). Et andet konfliktfyldt eksempel på etisk
overskridende, mellemmenneskelig kærlighed viser Kierkegaard med
henvisning til sagnet om den tragiske helt Agamemnon, der er villig til at
ofre sin datter, således at hans folk kan få havgudens velvilje i forbindelse
med et afgørende krigstogt (SV 5, s. 79ff). Agamemnon vil således på
smertelig vis ofre noget af sit ”eget” for andres skyld, og viser herved en
grænseløs uselviskhed i sin gerning. Forskellen på de to eksempler er, at
Abraham handler uselvisk uden hensyn til nogen i jordisk forstand (dvs. af
pligt overfor Gud), mens Agamemnon handler uselvisk af hensyn til nogen
(dvs. af pligt overfor andre mennesker). Begge handlinger kan på sin vis
betragtes som kærlige, men henfører etisk overskridende til henholdsvis
Gud og menneske. For Kierkegaard er det centralt, at al kærlighed kommer
fra Gud, og derfor overskrider traditionel etik og al menneskelig forstand.
Kærligheden er både en gave og en opgave, og således både en
forudsætning og en pligt, der i mødet mellem mennesker vil være til stede
5
6

Beskrevet i ”Vekseldriften”, SV 2, s. 263ff.
Beskrevet i ”Ligevægten”, SV 3,s.149ff.
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som mellembestemmelse. Konsekvensen af denne opfattelse bryder med et
klassisk skel i etikken, idet Kierkegaard hverken er rent deontologisk
orienteret (som fx Kant), og ej heller er rent teleologisk/ utilitaristisk
orienteret (som fx Mill). Kierkegaards standpunkt i Kjerlighedens
Gjerninger overskrider, men berører, begge etikopfattelser i betoningen af,
at kærlighedens gerning er begrundet i sig selv, skal have en uselvisk
intention, samtidigt med at dens udførelse kan betragtes som en pligt. Det
er ikke nok at udføre en handling, der i rum og tid ser kærlig ud, hvis den
ikke er kærlig i forhold til det evige. På samme vis kan vi ej heller opstille
almene regler for kærlighedens gerninger, idet den enkelte altid vil
unddrage sig det jordisk almene, og kærligheden i sig selv krydser det
timelige og det evige. Det er her selve gerningen som helhed, ikke dens
isolerede effekt, der er det centrale. Dette eksemplificerer Kierkegaard
med, at Jesus ikke bekymrer sig om tal (SV 12, s. 305). Den fattige, der
giver et mikroskopisk beløb til den værdigt trængende kan sagtens have
udført en mere kærlig handling end rigmanden, der giver en formue. Dette
begrundes i, at den fattige har handlet ekstremt uselvisk, mens rigmanden
ikke umiddelbart lider noget mærkbart afsavn - men tværtimod kan
forvente stor anerkendelse for sit »storsind«. Den fysiske handling - at give
penge til fattige - er altså efter Kierkegaards opfattelse ikke en
kærlighedens gerning i sig selv, men den gode intention er heller ikke
tilstrækkelig i etisk sammenhæng. Gerningen skal i etisk forstand være
kærlig i både tanke, kontekst og udførelse, og først og fremmest være
udslag af en vilje til at se på næsten som et unikt menneske, ikke en
genstand. Det nærmeste Kierkegaard i Kjerlighedens Gjerninger (i forhold
til en handlingsanvisning) kommer på andre etiske retninger er således
moderne former for situationsetik, uden at han dog kan indplaceres her.
Arne Grøn tager konsekvensen af denne særegenhed, og betegner etikken i
Kjerlighedens Gjerninger som en særlig ”synets etik”, baseret på
betydningen af næsten hos Kierkegaard (Grøn 2006, s. 263).
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Det evige og det timelige som etikkens forudsætning
Centralt for en forståelse af dette brud med den traditionelle og øvrige
filosofi er, at Kierkegaard har Guds absolutisme og nærvær som en
forudsætning for forståelsen af kærlighed, samtidig med at han udlægger
Guds påbud til mennesket i en reflekterende form. Idet Gud ikke rationelt
kan forklares eller objektivt konstateres, må vi fuldt og helt hengive os til
troen på både Gud og kærligheden. I den forbindelse betoner Kierkegaard
den reelle tautologi at Gud er kærlighed, og kærligheden er Gud.
Konsekvensen af dette forhold er, at kærligheden må overskride alle andre
skel. Vi kan ifølge Kierkegaard ikke isolere kærligheden til enten
intentionen eller selve handlingen. Vi kan ej heller forenkle kærligheden til
et forhold mellem mennesker eller mellem Gud og menneske. Kærligheden
er det hele på samme tid. Kærligheden kommer fra Gud, og er derfor evig,
mens mennesket har en evighedsdimension i sig, og i dets timelighed
forbindes mennesket med Gud og dermed kærligheden i øjeblikket:
Naar derimod det Evige er i et Menneske, saa fordobler dette Evige sig saaledes i
ham, at det, hvert Øieblik det er i ham, er paa en dobbelt Maade i ham: i Retningen
ud efter, og i Retningen ind efter tilbage i sig selv, men saaledes, at dette er Eet og
det Samme; thi ellers er det ikke Fordoblelse. (SV 12,269)

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

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

eller

logiske

konstruktioner,

men

i

det

absolutte,

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

ovenstående

har

jeg

primært

iagttaget

værket

som

en

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

Nietzsche,

der

har

beskæftiget

sig

med

samme

grundproblem.
En betydelig kritik af en sådan tilgang til etik finder vi hos Jürgen
Habermas. Den for eksistensfilosofien ofte forudsatte fornuftskritik (især
Nietzsches, men i nogen grad også Kierkegaards) indebærer for Habermas
et ukonstruktivt brud med basale regler for rationel argumentation. En
sådan tilgang kan Habermas ikke acceptere (Habermas 2008, s. 62), idet
han mener, at selvom fornuften ikke er ufejlbarlig i menneskets hænder, er
vi nødt til at bruge den, hvis vi skal agere i et forpligtende fællesskab. På
dette punkt trækker Habermas i høj grad på kantiansk deontologisk
argumentation, men overskrider dog senere en sådan, som det her vil blive
vist. Moral kan i Habermas` optik ikke afgøres på samme måde som
deskriptive udsagn, og vi kan ifølge argumentationen ikke bruge formel
logik i afgørelsen af moralske udsagn. Derfor anvender Habermas begrebet
informel logik, og bruger transcendentalpragmatiske former i sin
moralargumentation, hvilket giver mulighed for overføring af betydninger
og analoge fremstillinger. Moral kan her være rigtig eller forkert, ikke sand
eller falsk (som deskriptive udsagn). Imidlertid opretholdes en forankring i
den rationelle argumentation, der er afhængig af logiske strukturer. Derfor
kan

Habermas

løsning

ikke

frigøres

fra

logikkens

normative

grundproblem, som både Kierkegaard og Nietzsche tager udgangspunkt i:
Hvordan kan menneske dog iagttage sig selv objektivt? Hvornår kan
mennesket tale sandhed om sig selv? Kierkegaards svar var polemisk: At
det subjektive er sandheden. Der er på dette spørgsmål en afgrundsdyb
kløft mellem Habermas diskursetiske udgangspunkt og Kierkegaards etik i
Kjerlighedens Gjerninger. Imidlertid er der - i forhold til etikkens
idehistorie - et nok så interessant metodisk fællestræk. På samme vis som
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Kierkegaard overskrider traditionelle skel i etikken ved at lade
kærligheden være pligt og dyd for den enkelte på samme tid, overskrider
Habermas et

andet

skel

ved at

arbejde deontologisk

uden et

sandhedsbegreb ved hjælp af den informelle logik. Denne forkastelse af
sandheden fra menneskets egen erkendelse har nok givet deontologien nyt
liv, men forudsætter stadig en principiel almenhed (og enighed), der aldrig
kan betragtes empirisk. Herved præsenterer Habermas et interessant
normativt bud på en løsning af et problem, Kierkegaard var med til at
formulere mere end hundrede år forinden. I Habermas skrifter findes en
klar underkendelse af det religiøse argument i almindelighed, dog med en
accept af funktionaliteten i andre sammenhænge, og hele hans værk er
præget af tiltro til den rationalitet, som Kierkegaard forkastede som mulig
etisk begrundelse. Imidlertid står det klart, at både Kierkegaards og
Nietzsches problematisering af rationalitet som grundlag for en hvilken
som helst etik har udfordret samtlige andre traditioner, og rejst
spørgsmålet om, hvorledes vi overhovedet rationelt kan begrunde noget
som helst. Konsekvensen i Habermas` tilfælde er ganske markant, at
termen ”sand” må vige for termen ”rigtig”. Den udfordring, Kierkegaard
således har været med til at formulere, kan ikke siges at være løst endnu,
idet vi som samfund stadig har meget svært ved at afgøre store, etiske
spørgsmål, men i senmoderniteten er opmærksomheden på etikkens
mulige grundlag i den offentlige samtale blevet trængt i baggrunden til
fordel for mere funktionelle betragtninger. Dette siger, ifølge moderne
filosoffer som Peter Kemp og Finn Thorbjørn Hansen, nok mere om tiden
end om spørgsmålet, idet den basale undren i filosofien består uantastet
(Kemp 2012, Hansen 2008).
Som beskrevet i indledningen, kan andre vinkler på etikken i
Kjerlighedens Gjerninger også anlægges. Vægter vi eksempelvis den
kristelige opbyggelighed tungere, kan Kjerlighedens Gjerninger mere
isoleret betragtes som en beskrivelse af den etiske konsekvens af Jesu
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budskab til mennesket. I en sådan læsning har den første etik i Enten-Eller
mindre relevans, ligesom hverken Frygt og Bæven eller Begrebet Angest
behøves som begrundelse for hengivelsen hinsides valget i Kjerlighedens
Gjerninger. Fra et teologisk synspunkt kan Kjerlighedens Gjerninger med
god ret læses som et afsluttet værk om Jesus to vigtigste bud til mennesket
(Matthæus. 22,39), og i en sådan forståelse må det religiøse element hos
Kierkegaard betones endnu højere. En kritik af denne religiøse
eksistentialisme finder vi til gengæld hos Jean Paul Sartre og andre
ateistiske eksistentialister, men interessant nok også i nogen grad hos
Kierkegaard selv i hans allersidste skrifter (SV 17-19). Forskellen på de to
udlægninger er, at det religiøse valg i den ene (den filosofiske) er en
konsekvens af den første etiks begrænsning, mens religiøsiteten i den
anden (den teologiske) er en isoleret konsekvens af sig selv. Kierkegaard
omtaler i Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed konsekvent sig selv
som religiøs forfatter, men efterlader alligevel spørgsmålet om dualitetens
karakter for eftertiden med følgende passus:
Altsaa, den hele Forfatter-Virksomhed dreier sig om: i Christenheden at blive
Christen; og dette er Udtrykket for Styrelsens Part i Forfatteskabet, at Forfatteren
er Den, der selv saaledes er blevet opdraget, dog med Bevidsthed derom fra først af.
(SV 18, s137)

Der er altså tale om en forfatter, der bevidst har ladet sig selv opdrage
i det uvisse, og dermed ikke har søgt at finde et egentligt svar på læserens
vegne. Kierkegaard lader således på klassisk Sokratisk vis læseren (eleven)
selv tumle med spørgsmålet om umiddelbarhedens, refleksionens og
hengivelsens egentlige beskaffenhed ved at lade den stå ubesvaret for
eleven og den ubestemte anden. I sig selv et håbløst umoderne projekt, der
ikke

kan

bidrage

med

ret

meget

evidensbaseret

materiale

til

konkurrencestatens vækst og udfoldelse. I stedet kan Kierkegaard minde
os om, at de mange forskellige italesættelser og variationer af
moderniteten først og fremmest formidler et fravær af forpligtelse såvel
som hengivelse. Det mener jeg hermed at have etableret evidens for.
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Abstract
Artiklen undersøger forførelsesbegrebet hos Søren Kierkegaard og Neil
Strauss, med fokus på ligheder i forståelsen af forførelse som fænomen,
dets udtryk som livsstil ift. Johannes Forføreren og Style, samt
eksistentielle konsekvenser af denne livsstil. Som æstetiker søger Johannes
Forføreren idealet om uforpligtende frihed og momentan nydelse. Hans
forførelses udelukkende refleksive karakter resulterer i, at forførelsens
objekt, Cordelia, bliver Johannes’ selvkonstituerende instans. Johannes
taber derfor sit selv i forførelse og jagt på det æstetiske ideal. Med
opkomsten af det moderne forførelsesmiljø, hvor forførelse bliver lig
begær

og

markedsstrategi,

drejes

forførelsesbegrebet

i

en

rationalistiskretning, hvilket ses i Styles evige refleksion over forbedring af
forførelsesteknikker, der også resulterer i et tab af selvet. Jeg konkluderer,
at begge taber sig selv i forførelse, men at kun Style formår at bryde med
forførelseslivsstilen og dermed tage det første skridt fra det æstetiske til
det etiske.
Indledning
Denne artikel tager udgangspunkt i Søren Kierkegaards værk ’Forførerens
Dagbog’ og bogen ’Spillet: Scorekunstnernes hemmelige verden set
indefra’ af Neil Strauss. Formålet består i en analyse af forførelsesbegrebet
hos Kierkegaard og Strauss, hvortil der vil være fokus på, hvilke ligheder
der er med mellem de to måder at forstå forførelse på. Denne
sammenligning vil både indeholde en redegørelse for, hvordan de to
forfattere forstår forførelse som fænomen, men også hvordan forførelsen
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kommer til udtryk som en livsstil hos de to forførere – hhv. Kierkegaards
karakter Johannes Forføreren og Strauss’ karakter Style – samt hvilke
eksistentielle konsekvenser dette har disse to forførere.
Artiklens første del vil bestå af en redegørelse af Kierkegaards
forførelsesbegreb. I redegørelsen vil der først være fokus på hvad der
karakteriserer en æstetiker, herunder bruddet med spidsborgerligheden,
idealet om den uforpligtende frihed og momentane nydelse, samt
forskellen på æstetikerne Don Juan og Johannes Forføreren. Dernæst vil
der analyseres på Johannes Forføreren, herunder fokus på hans konstante
refleksion, hvordan denne kommer til udtryk i hans omgang med Cordelia,
samt hvordan Johannes’ selv forsvinder i forførelsen af Cordelia.
Artiklens anden del vil bestå af en redegørelse af Strauss’
forførelsesbegreb, med en løbende sammenligning med Kierkegaard. Her
vil der først sættes fokus på, hvordanforførelsesbegrebet tager sig ud i det
moderne, herunder udviklingen af forførelsesmiljøet, industrialiseringen
af forførelse som sådant, og hvordan dette varsler begærets sejr. Dernæst
vil

der

analyseres

sammenligningspunkter

på

Style,

hvor

der

mellem

ham

og

vil

være

Johannes:

fokus

på

herunder

refleksionens rolle ift. forførelsesteknikker, samt hvordan de begge to som
forførere mister deres selv, men hvor Style, modsat Johannes, formår at
bryde med den æstetiske livsanskuelse og komme de eksistentielle
konsekvenser til livs.
Æstetikeren som forfører
Kierkegaard opererer i sinstadielæremed forskellige livsanskuelser. Den
første livsanskuelse, som på sin vis ikke hører ind under stadielæren, er
spidsborgeren. Spidsborgeren står udenfor stadielæren, da han ikke kan
forholde sig til eller forklare sin spidsborgerlige livsanskuelse, grundet sin
manglende evne til at reflektere. Derfor er han en evig trussel for de andre
livsanskuelser. Siden han ikke kan reflektere, karakteriseres han ved at
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være ren konventionalitet: han er, hvad han er, i al sin empiriske og
psykologiske konkrethed, uden at forholde sig til sin eksistens, til at han
er. Spidsborgeren vælger ikke sin eksistens som spidsborger, men ”uden at
ane det, er [han] et produkt af, hvad det givne samfund og dets kultur
ufravigeligt vil gøre en person med hans medgivne forudsætninger til.”
(Sløk 1983: 28f). Han lever derved i en illusion om, at han selv har valgt,
hvad han er. Idet han begynder at reflektere over, at han er spidsborger, og
bliver fortvivlet omkring sin eksistens,kommer det for Kierkegaard vigtige
punkt, hvor der opstår en mulighed for at bryde med spidsborgerligheden.
I dette øjeblik bliverhan æstetiker. Om æstetikeren skrives der;”Du er
vittig, ironisk, iagttagende, Dialektiker, erfaren i Nydelse, Du veed at
beregne Øieblikket,[…] men under alt dette er Du bestandig kun i
Momentet.” (Kierkegaard 1962b: 168f). Æstetikeren kan for det første
karakteriseressom vittig og ironisk, hvilket vil sige at han ikke tager noget
som helst alvorligt. For ham er livet meningsløst, og derfor ironiserer han
overethvert ansvarshavende. Dette betyder også at æstetikeren ikke kan
vælge, da han ikke kan tage valgets tilhørende ansvar med. Derfor er der
for æstetikeren intet ægtevalg, da alle valg er lige gyldige og derfor
ligegyldige. Dette er æstetikerens negation: han vil ikke tilbage og være en
positiv substans, dvs. spidsborgeren i sin hvad-hed, men negerer alt dette
for atblive til et subjekt, der stræber efter idealet om den uforpligtede
frihed. At stræbe efter dette gør han bl.a. ved at påtage sig roller, fx som
forfører, og leve dem fuldt ud. Dog må denne rolle ”for alt i verden ikke få
eftervirkninger eller konsekvenser; thi så er den blevet alvorlig” (Sløk
1983: 43f), hvilket vil sige, at æstetikeren til enhver tid kan opsige denne
rolle, undgå ansvar og deraf leve op til sit ideal. Han kan for det andet
karakteriseres ved at være erfaren i nydelse, hvor nydelse skal forstås som
”et

uinteresseret

velbehag,

fordi

det

skønne

ikke

udfordrer

os

[æstetikeren] til nogen anstrengelse.” (ibid.;38f). Æstetikeren hengiver sig
blot til nydelsen i det skønne og intet mere. Denne form for nydelse har
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dog den konsekvens, at den konsumerer og opløser det nydte, og derfor
søger æstetikeren hele tiden den ene nydelse efter den anden. Han får
aldrig en permanent tilfredsstillelse eller hvile, idet han kun eri øjeblikket
og den øjeblikkelige nydelse, hvilket ikke er et problem for ham, da dette er
en del af hans ideal.
Hos Kierkegaard findes der to store æstetikere, Don Juan og
Johannes Forføreren, der på sin vis er fælles om det at være æstetiker, men
på anden vis er forskellige. Om disse skriver Kierkegaard:”En Forfører bør
derfor være i Besiddelse af en Magt, som Don Juan ikke har, hvor vel
udrustet han forøvrigt er – Ordets Magt.Saasnart vi give ham Ordets
Magt, ophører han at være musikalsk.”(Kierkegaard 1962a: 94f). Den
vigtigste forskel mellem Don Juan og en ”ægte” forfører (Johannes) er
ordet, dvs. sproget, der forudsætterrefleksion. Da Don Juan mangler
denne, er han intet andet end det musikalske, dvs. det medium,
hvorigennem den rene umiddelbarhed kommer til udtryk. Don Juans
tilfredsstillelse består i blot at nyde attråen til kvinden og derefter bevæge
sig videre til den næste kvinde. Han stræber efter kvindelighedens idé og
ikke den enkelte kvinde, da han netop ikke kan reflektere over hvad det er
ved den enkelte kvinde, der skaber hans attrå. Johannes har derimod
refleksionen, hvorved han ikke tilfredsstilles af attråen, men derimod af
sin refleksion over at han nyder denne attrå. Der er altså ingen
tilfredsstillelse uden refleksion.Johannes’ forførelse er derfor af en mere
sjælelig karakter, da det er ham som person, ledet af refleksion og
selvrefleksion, der forfører. Don Juans forførelse er derimod af en sanselig
karakter, da det ”snarere [er] begæret i ham, der forfører, det er hans
seksualitet som sådan – noget alment – og ikke Don Juan som person,
som enkeltindivid, der forfører.” (Kock 1992: 72f). Således kan vi nu gå
videre til at karakterisere den reflekterende forfører Johannes og hans
forførelse af Cordelia.
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Johannes og Cordelia
Sproget, og den dertilhørende refleksion,kommer allerede i spil ift. den
måde, Johannes’ forhold til Cordelia starter. Ved deres første møde
introducerer Johannes Cordelia for Edvard, der skal være bejler for hende.
En dag da Edvard og Johannes befinder sig i Cordelias hus, efterlader
Johannes Cordelia alene med Edvard, og indgår derefter i samtale med
Cordelias tante. Denne form for manipulation af de sociale omgivelser
skal, ifølge Johannes, skabe et tvetydigt indtryk hos Cordelia, som virker
angstprovokerende på hende, idet hun kommer i tvivl om Johannes
intention. Men intentionen er for ham selv klar, da hele formålet med
denne indirekte metode er at få kontrol over ”de emotionelle registre og
libidinøse energier” (Garff 2000: 241f) i Cordelia – kort sagt på et
psykologisk plan at få del i hendes seksuelle udvikling. Efter forlovelsen
begynder han at sende hende lidenskabelige breve, indeholdende en
ironisk og kold afslutning. Brevenes formål er at opbygge et voksende
begær og erotisk drift i hende,at få hende til at indse, at hun selv er et
seksuelt væsen, hvortil han selv til sidst ”træder til som det bremsede
begærs udfrier og forløser.” (ibid.: 244f). Som vi kan se, forholder hele
denne udvikling og forførelse af Cordelia sigpå et ikke-handlende, men
reflekterende niveau. Dette er fordi Johannes selv mener, at hans
”personlige Tilstedeværelse vil forhindre Extasen.” (Kierkegaard 1962a:
357f). Refleksionen indvirker også på hans forhold til kysset, hvorom han
skriver, at han har ”tænkt paa at samle Materialier til et Skrift, betitlet:
Bidrag til Kyssets Theori, alle ømt Elskende helliget.” (ibid.: 384f). Om
kyssets teori skriver han bl.a., at der findes det fuldkomne kys, mandfolkekys, samt at kysset i sig selv kan inddeles efter flere ”Inddelings-Principer”
(ibid.: 384f). Kysset er for Johannes ikke bare en handling, som er
passende for et forelsket par, men et emne, der kræver en behandling af
filosofisk refleksiv karakter.
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Refleksionens evige tilstedeværelse spiller også en væsentlig rolle, ift.
hvordan Johannes opfatter Cordelia som kvinde. Om dette skriver
Johannes:
Min Cordelia. Du veed jeg holder meget af at tale med mig selv. Jeg har i mig selv
fundet den interessanteste Person i mit Bekjendtskab. […]. Jeg taler da nu og i al
Evighed om Dig med mig, om den interessanteste Gjendstand med det
interessanteste Menneske – ak thi jeg er kun et interessant Menneske, Du den
interessanteste Gjendstand. (ibid.: 370f)

Begrebet ’det Interessante’ er centralt i Johannes kvindesyn. Som det
tidligere er blevet påpeget, er æstetikerens nydelse altid knyttet til et
objekt, der ligger udenfor ham, idet der intet er ”i ham, undtagen
refleksionen, og denne forudsætter dog et stof; en genspejling af et intet er
et intet” (Kock 1992: 74f).Dette objekt er, som Johannes skriver, ’den
interessanteste Gjendstand’, dvs. Cordelia, et udvortes, der giver hans ’kun
interessante’ indre mening. Som vi har set, sigter Johannes efter i sin
omgang med Cordelia at skabe endnu ikke realiserede muligheder for
hende, idet det netop er mulighederne og uvisheden omkring disse
muligheders realisering, der er det interessante for Johannes. Da disse
muligheder bliver realiseret, dvs. da Cordelias udvikling er fuldbyrdet og
hun bliver selvbevidst omkring hendes kvindelighed og seksualitet, da
ophører Johannes’ interesse, netop fordiat ”når uvisheden er hævet, er det
interessante ovre.” (ibid.: 98f). Derfor kan Johannes også, efter dette er
sket og forlovelsen er brudt, skrive:”Jeg ønsker ikke at mindes om mit
Forhold til hende; […] Afskeed vil jeg ikke tage med hende; […] Jeg har
elsket hende; men fra nu af kan hun ikke mere beskæftige min Sjæl.”
(Kierkegaard 1962a: 410f).
Det interessante for Johannes er altså ikke Cordelia som person, men
derimod hans overvejelser omkring hende og nydelsen af sig selv i og med,
at han tager del i Cordelias liv og udvikling. Dette fremgår også af, at han
nyder at tale med sig selv om Cordelia, ikke at tale med Cordelia. Derfor er
æstetikeren Johannes’ mål om uforpligtende frihed en illusion. Nydelsen
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er hans livsprincip, og da denne altid er knyttet til noget uden for ham selv,
er han ikke selvbestemmende, men derimod bestemt af det objekt, som
hans begær rettes imod. Den eksistentielle konsekvens er, at han mister sit
selv, da han intet selv har som grundlag, der kan beskæftige hans
refleksion og give hans indre mening. Et tab af selvet og en dertilhørende
følelse af tomhed og rastløshed er altså Johannes’ uundgåelige skæbne
som æstetiker, fordi han forbliver i refleksionen, hvor der ingen realisering
af muligheden finder sted. Alt forbliver strategier inde i Johannes hoved og
aldrig fysisk virkelighed, da han aldrig får sat en grænse for den
uforpligtede frihed, han mener at besidde.
Men hvordan ser en moderne forfører ud? Og har forførelse som
fænomen ændret sig siden Kierkegaard? Dette vil i den næste del af
artiklen blive undersøgt med udgangspunkt i forføreren ’Style’ fra Neil
Strauss’ bog. Før en karakterstik af Style vil der komme en kort
redegørelse af det moderne forførelsesmiljø, der vil bidrage til forståelsen
af den moderne forførelse.
Det moderne forførelsesmiljø
Det moderne forførelsesmiljø blev i 1988 grundlagt af Ross Jeffries, da han
udviklede ’Speed Seduction’, der var en måde at forføre kvinder ved hjælp
af ’neurolingvistisk programmering’ (NLP). NLP består i ”at ens tanker,
følelser og adfærd – og også andres tanker, følelser og adfærd – lader sig
manipulere gennem ord, suggestion og berøring, som har til hensigt at
indvirke på underbevidstheden” (Strauss 2006: 52f). Kortsagter NLP en
form for hybrid afhypnoseogpsykologi, som Jeffries gjordeberømt medsin
bog ’How to Get the Women You Desire into Bed: A down and dirty guide
to dating and seduction for the men who’s fed up with being mr.Nice Guy’
fra 1992. Med denne udgivelse blev han kendt som den største guru
indenfor forførelse, hvilket affødte en bølge af andre selvudråbte guruer,
der begyndte at skabe kontakt til hinanden gennem forskellige forums på

TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 29

internettet, hvor de diskuterede forførelsesteknikker. Senere brød de andre
guruer med NLP-teknikken og begyndte at udvikle deres egne, som fx
Mystery, ophavsmand tilMystery-metoden; en manipulation af den sociale
dynamik, eller David DeAngelo med teknikken ’Double Your Dating’; en
magtanvendelse i form af humor og arrogance (også kaldet ’flabetsjov’)
(ibid.: 123f). Senere var det for forførelsesguruerne ikke nok at diskutere
teori

og

teknik

over

internettet,

hvorfor

der

blev

oprettetforførelsesseminarer, dvs. forudbetalte workshops, hvor guruen
mødte op og i praksis underviste mænd i deres teknik. Resultatet af dette
er blevet en kæmpe intern konkurrence mellem guruerne, hvor alle midler
gælder i forbindelse med at få solgt ”en overbevisning om, at hans
[guruens] måde er måden.” (ibid.: 123f). Det moderne forførelsesmiljø har
altså først og fremmest omsat forførelse til forretning, hvor de enkelte
”retninger” kæmper mod hinanden om en markedsandel af potentielle
kunder. Fokus er på indtjeningen og vækst i form af optimering og
udbredelse af den givne teknik; kort sagt en monopoliseringskamp i
en”forførelsesindustri” (ibid.: 369f). Dernæst kan man sige, at forførelse
som fænomen er blevet reduceret til teknik og teori, hvor forførelsens
genstand (kvinden) er blevet gjort til en genstand i rationalistisk og
naturvidenskabelig forstand. I Strauss’ bog fremgår det, at der er en
direkte tråd mellem forførelsesmiljøet og det naturvidenskabelige, da
meget af ”den anbefalede læsning for SK’ere 7 var en hel række bøger om
evolutionsteori: The Red Queen af Matt Ridley, Det selviske gen af Richard
Dawkins og Sædkrigen af Rob Barker.” (ibid.: 304f). For mange forførere
bidrager denne læsning til enobjektivering af kvinden og dermed et ændret
kvindesyn, hvor der i forførelsessituationen ikke er fokus på kvinden som
kvinde, i sin egen menneskelige unikhed, men derimod som forsøgskanin
for test af forførelsesteknikker.
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SK står for ’scorekunstner’; det moderne udtryk for forfører.
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I det bredere perspektiv smitter denne æstetiske livsstil også af på
samfundets portrættering af hvad forførelse består i. Dette ses blandt
andet i reklameverdenen og opkomsten af diverse datingsider. Hvis vi
tager skridtet videre med objektiveringen af kvinden, så kan man sige, at
der skabes en form for enhedskultur, hvor kvinden qua genstand blot er
endnu en genstand blandt mange, der kan behandles med fornuften og
rationaliteten, og dermed gøres til forsøgskanin. Dette har betydning for
den enkelte kvindes unikhed som menneske 8, der kort sagt ryger ud af
vinduet med en sådan objektivering. Det bliver i dette tilfælde
datingsidens opgave at få genskabt unikheden, som bl.a. sker ved den form
for kategoriinddeling som datingsiderne indenfor de seneste par år er
indgået i. Her er der blandt andet omkommet sider som fx ’Partner med
niveau’ med sloganet ”For veluddannet singler med høje forventninger” 9,
eller ’Fitness Dating’ med sloganet ”Mere end dating!” 10 . Hvad disse
datingsider viser, er en omformning af forførelsesbegrebet, netop i stil med
det vi ser i en æstetisk livsanskuelse. Unikheden er forsvundet og skal
genskabes – og sælges – på ny, og det er hvad datingsiderne har forstået.
Derfor lokker datingsiderne forbrugeren ind med et løfte om, at man nu
som fx ”partner med niveau” selv er en unik partner, og på datingsiden kan
finde en anden unik partner – eller at man som ”fitness dater” ikke blot
ønsker normal (kedelig) dating, men derimod dating for mennesker med
en unik trang til fitness. Forførelse er altså ikke blot en måde at gøre
kvinden til en genstand, men derimod også en strategi, der skal være med
til at skabe forestillingen om den omvendte bevægelse – nemlig fra triviel
genstand til unik personlighed. Den er blevet et instrument i
reklameverdenens markedsføringsprojekter, der medvirker i skabelsen af
Det skal kort understreges her, at det selvfølgelig ikke kun kvindens unikhed som
forsvinder. Der findes jo også kvindelig forfører, for hvem mandens unikhed forsvinder i
den æstetiske livsstils objektiveringsproces.
9 http://dating.partnermedniveau.dk/xikfd6/559463/?seg=br&CID=DK_SEM_1_109130
957_6267926717_48134491637_Exact_dating%20med%20niveau
10http://fitnessdating.dk/
8
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en overfladisk unikhed, der skal forestille at modstille sig en enheds
datingkultur. At kvinden og mandens oprindelige unikhed kan udtrykkes i
et slogan viser blot, at vores selvforståelse i forbindelse med forførelse også
indgår i en kapitalistisk tankegang – at økonomi ændre vores forståelse af
forførelse, og det at ’sælge sig selv’ viser sin bogstaveligste betydning i
netop forførelse. Med den franske filosof Jean Baudrillards ord er
forførelsen forsvundet, eller rettere sagt omformet til noget andet, nemlig
begæret. Om dette skriver han:
Dette er i virkeligheden begærets og det ubevidstes karakter: at fedte for den
politiske økonomi, at være kapitalens psykiske metafor […] En fantastisk reduktion
af forførelsen. Seksualiteten, sådan som begærets revolution i sig selv forandrer
den, denne form for produktion og cirkulation af kroppe er kun blevet det, den er,
den har kun kunne udtrykke sig i disse termer af ”seksuelle forhold” ved at glemme
enhver form for forførelse. (Baudrillard 1985: 45f)

Han sætter altså fokus på, at det er begæret der har sejret. Vores
’gammeldags’ forståelse af forførelse som en sanselig og sensuel proces,
hvor det seksuelle og begæret blot er en del af det, er blevet erstattet af en
dyrkning af begæret som en aktualisering i lysten, som det eneste mål for
forførelsen. Der er i det moderne opstået hvad han kalder ’et neutraliseret
seksuelt imperativ’, som netop kun består i realiseringen af vores begær –
”alt andet er røverhistorier” (ibid.: 44f). Alt dette skyldes kort sagt
forførelsens omformning og flirten med en kapitalistisk verdensorden,
hvor Baudrillard specielt peger på pornografiindustrien som det bedste
eksempel på det neutrale seksuelle imperativ. I pornografien er kroppen
nemlig blevet affortryllet, ligesom brugsværdien i kapitalismen også
affortryller genstanden. Dette har for Baudrillard intet med forførelse at
gøre, i hvert fald ikke i den tidligere nævnte sensuelle forstand.
Forførelsens

omformning

resulterer

altså

i

en

form

for

tomt

forførelsesbegreb, hvor der fokuseres på realisering af et begær – og gerne
i forbindelse med et markeds profit. En af grundene til denne omformning
kan altså have været tilstedeværelsen af en moderne æstetisk livsstil, hvor
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forførelse indflettes i økonomi og industri, der dermed ændre samfundets
portrættering af forførelse som fænomen.
For at vende tilbage til det individuelle niveau har denne måde at
forstå forførelse og kvinderne på dog også helt specifikke eksistentielle
konsekvenser for den enkelte forfører, som nu vil blive diskuteret med
udgangspunkt i Strauss’ forfører Style, hvortil der løbende vil blive
perspektiveret til Kierkegaards forfører Johannes.
Strauss og scorekunstneren Style
”Jeg opfandt Style, mit andet jeg. Og i løbet af to år blev Style mere
populær, end jeg nogensinde har været – især hos kvinderne.” (Strauss
2006: 20f). Forføreren Style er Strauss alter ego, der har ført ham til den
succes, han har oplevet på sin toårige rejse gennem forførelsesmiljøet. Han
skelner derfor mellem to personligheder: en før og en efter han kom ind i
miljøet. Om hvordan han var før, skriver han, at der findes ”et akronym for
sådan nogen som mig: FGF – et frustreret gennemsnitsfæ” (ibid.: 22f), der
ikke kan udvikle sig ”til det næste stadium i tilværelsen” (ibid.: 21f). Med
denne beskrivelse af sig selv kan vi allerede se noget, der peger i retningen
af Kierkegaard, nemlig spidsborgerligheden og fortvivlelsen. Strauss
betragter sig selv som et hvad, et FGF, en ren konventionel bestemmelse,
og bag beskrivelsenligger der for Strauss en implicitfortvivlelse omkring
hans egen livsanskuelse, der tager udgangspunkt i hans forhold til kvinder.
I mødet med forførelsesguruen Mystery får han for alvor øjnene op for
muligheden for at bryde med spidsborgerligheden og dermed ændre hans
livsanskuelse. Efter et seminar hos Mystery tilbyder denne Strauss titlen
som sinwing-man 11, hvortil han stiller et krav om, at Strauss ”ikke[skal]
være Neil Strauss. […]. Tænk over det: Neil Strauss, forfatter. Det er ikke
cool. Ingen gider gå i seng med en forfatter.” (ibid.: 69f). Strauss må altså
”En mandlig ven, som regel med en vis erfaring i scoreteknik, som hjælper en med at
møde, tiltrække eller få en kvinde med hjem.” (Strauss 2006: 455f)

11
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bryde med de konventionelle betegnelser ’forfatter’ og ’FGF’ for at gøre
muligheden om at blive en anden, en forfører, til virkelighed. Bogen kan
derfor opfattes som en selvbiografisk dannelsesroman, hvor formålet er at
vise, hvilke konsekvenser denne forvandling fra Strauss til Style har –en
forvandling, der med Kierkegaards stadielære kan siges at være fra
spidsborger til æstetiker i rollen som forfører.
Når vi kigger på Style som personfremgår det klar, at han er fanget i
en evig refleksion over, hvordan hans forførelsesteknik kan forbedres.
Hans mission i forførelsesmiljøet er at samle de bedste teknikker fra alle
andre guruer, kombinere dem og skabe hans egen teknik. Som han skriver:
Jeg var begyndt at opfatte kvinder udelukkende som måleinstrumenter, der kunne
fortælle mig, hvordan jeg udviklede mig som scorekunstner. […] Selv midt i en
dybsindig samtale, hvor jeg hørte om en kvindes drømme og synspunkter, havde
jeg inderst inde travlt med at krydse de forskellige indstuderede numre af i min
feltrapport 12. (ibid.: 101f)

Style er altså også ramt af en planlægningsmani, ligesom Johannes,
hvor refleksionen infiltrerer alle former for foretagender med kvinder,
hvilket især viser sig i de omtalte numre fra Styles feltrapport. Her er der
f.eks. ’gruppeteorien’,en del afMystery-metoden, der består i, at når man
på et diskotek nærmer sig en pige, der er omgivet af venner, skal man
indlede samtalen med en åbning 13 , der kun er henvendt til vennerne.
Herefter skal mankun anvende sin energi på vennerne, samtidigt med at
man fuldkommen ignorerer den pige, man vil have.Denne teori kan
sammenlignes med den måde, hvorpå Johannes de første par gange
nærmer sig Cordelia, nemlig gennem hendes sociale miljø, der består af
tanten og til tider Edvard. Resultatet heraf skal ifølge Mystery være, at
kvinden bliver endnu mere interesseret i forføreren. I forlængelse af
”En skriftlig redegørelse for en scoring eller en scoringsaften i marken, sædvanligvis
lagt ud på internettet.” (Strauss 2006: 446f).
13 ”Et udsagn, et spørgsmål eller en historie, som har til formål at indlede og etablere en
samtale med én eller flere fremmede.” (ibid.: 455f). Hertil kan man sige, at listen med alle
disse begreber (der fylder 11 sider i Strauss’ bog) i sig selv viser, at der er blevet lagt en
stor energi i at reflektere over de mindste ting i en forførelsessituation, således at disse
har fået deres helt eget begreb og funktion.
12
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gruppeteorien anvendes en anden teknik kaldet’negs’, der minder om
Johannes’ breve til Cordelia. Et neg er kort sagt en kommentar, der er en
blanding af en kompliment og en fornærmelse, som f.eks.”Pæne sko. De
må være behagelige at gå i” eller ”Er det en paryk? Åh… det ser pænt ud
alligevel”.Tvetydigheden i et neg har ”til formål at underminere kvindens
selvværd, samtidig med at den aktivt udtrykker manglende interesse i
hende.” (ibid.: 34). I denne underminering bliver der ikke sat så meget
fokus på, at kvinden skal blive opmærksom på sin egen seksualitet, som
hos Cordelia, men at kvinden skal blive endnu mere ivrig efter forførerens
opmærksomhed. Det som et neg og Johannes’ breve har tilfælles er derfor,
at de begge er en del af en indirekte metode, der som sit overordnede
formål har at øge interessen for og den erotiske drift mod forføreren. Sidst
kan nævnes en teori om, hvordan man får ’kysforseglet’ med en pige, dvs.
hvordan man, med et engelsk udtryk, får ’sealed the deal’ og vundet
hendes lidenskab. Herom siger Mystery, at”hvis hun siger ’Ja’, hvilket er
meget sjældent, så kysser man hende. Hvis hun siger ’Måske’ eller tøver, så
siger man ’Så lad os finde ud af det’ og kysser hende. Og hvis hun siger
’Nej’, siger man ’Jeg sagde ikke, at du måtte. Du så bare ud, som om du
havde noget i tankerne.” (ibid.: 43f). Her er altså ikke en teori om hvad
kysset er, som hos Johannes, men en refleksion over, hvordan man i den
givne forførelsessituation faktisk gør kysset til en realitet, og dermed kan
krydse det af i ens feltrapport.
Strauss’ brud
Problemerne med Styles konstante refleksion, der for Johannes mundede
ud i et tab af selvet, begynder løbende at dukke op for ham. Modsat
Johannes, der igennem sin forførelse ikke tager afstand fra hans æstetiske
livsanskuelse,begynder Style derimod at begribe disse problemer og deres
konsekvenser:”Forførelse

er

en

af

mørkets

kunstformer.

Dens

hemmeligheder har en pris, som vi alle måtte betale, hvad enten det var

TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 35

med vores forstand, skoleindsats, arbejde, tid, penge, helbred, moral eller
personlighed. Vi var muligvis supermænd i klubberne, men indeni rådnede
vi op.” (ibid.: 216f). Style har indset, at forførelse har en pris: et tab af
selvet, der både kan være ens konkrete personlighed, eller andre vigtige
elementer i det sociale miljø, der spiller ind i dannelsen af selvet. For Style
havde denne planlægningsmani og forrådnelse en anden altafgørende
konsekvens, der kan ses som vendepunktet for ham, nemlig det, at han
”oplevede forførerens paradoks: Jo bedre jeg blev som forfører, desto
mindre elskede jeg kvinder.” (ibid.: 174f). Hans motiv for at gå ind i
forførelsesmiljøet var at blive bedre til at komme i kontakt med kvinder,
hvilket

lykkedes,

men

i

og

med

refleksionens

overtagen,

blev

forførelsesrollen en forbandelse.Refleksionen har forhindret ham i at få et
normalt menneskeligt forhold til kvinder, hvor kvinden i sig selv ikke
bliver reduceret til etmåleinstrument – eller med Johannes’ ord ’en
interessant genstand’ – men derimod et konkret individ, man kan knytte
sig tilog skabe en ægte forbindelse med, hvori lidenskaben for hinanden,
og ikke selvrefleksion og feltrapporter,er i fokus. Han indser, at han har
tabt sig selv i sin rolle som forfører, og nu må prøve at bryde med
forførelsesmiljøet og sin rolle som Style for at vinde sig selv igen.
Vi ledte alle sammen efter vores manglende brikker uden for os selv, og vi ledte alle
sammen det forkerte sted. Frem for at finde os selv, mistede vi fornemmelsen af os
selv. Mystery havde ikke svarene. Et blond 10-tal i et toersæt på Standard havde
ikke svarene. Svarene skulle findes indeni. At vinde spillet indebar at forlade det.
(ibid.: 441f)

Style kommer altså et skridt videre end Johannes, da Johannes, efter
endt forhold med Cordelia, ikke kan beskæftige sig med hende mere, men
må videre til, hvad vi må gå ud fra, er den næste ’interessante genstand’.
For Style er det en anden historie, da han formår at forlade rollen som
forfører og dermed den æstetiske livsanskuelse. For at sige det med
Kierkegaard, sågennemgår Style en udvikling indenfor stadielæren, fra
spidsborger (FGF og journalist) tilæstetiker i rollen som forføreren Style,
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hvor han som forfører indser konsekvenserne af en æstetisk livsanskuelse
og i fortvivlelse herover bryder med denne for at leve et liv, der peger i
retningen af den etiske livsanskuelse. Skridtet fra den æstetiske til den
etiske livsanskuelse sker med valget, dvs. valget af sig selv i sin evige
gyldighed, som et historisk konkret individ med fejl og mangler. Strauss’
valg af sig selv sker i og med at han møder Lisa, der bliver hans kæreste, og
som ønsker ham blot ”som Neil: tyndhåret, nørdet og med briller og det
hele.” (ibid.: 439f). Strauss negerer sin æstetiske negation og får derved sat
en grænse for æstetikerens uforpligtende frihed, da han binder sig til noget
(Lisa) og får et ansvar, som han selv har valgt,og som ikke er blevet valgt
for ham, ligesom hos spidsborgeren. I og med, at Strauss har valgt sig selv
som Strauss og ikke Style, har han derfor forladt den æstetiske sfære og er
parat til, om ikke andet, at træde ind i den etiske sfære. Om han træder ind
med begge ben eller blot det ene, og deraf muligvis vender tilbage til en
æstetisk livsanskuelse, forbliver i det uvisse.
Afsluttende og opsummerende – Refleksionens bestandige
problematisering
Som det fremgår, er der store ligheder mellem Style og Johannes, både ift.
hvordan de forfører, men også hvordan denne forførelse får eksistentielle
konsekvenser for dem. De lider begge af hvad man kan kalde en
refleksionssyge, hvor al energi bruges på at planlægge ethvert træk overfor
kvinden, og hvorigennem refleksionen i sig selv får en værdi. Hos
Johannes manifesterer refleksionssygen sig som nydelse af sig selv i hans
refleksion, og hos Style som et forspring i den interne kamp i
forførelsesindustrien. Konsekvensen af sådan en levestil rammer dem
begge. De erstatter begge deres selv med kvinden som den genstand, der er
konstitutiv for deres selvforståelse. For Johannes er dette imidlertid ikke
et problem, da han ikke selv formår at bryde med den æstetiske livsstil,
men dette er netop hvad Style gør, og dermed får han taget et skridt der i
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sidste ende, hvis man følger Kierkegaards tankegang, kan være vejen til en
etisk livsanskuelse.
Det at forføre har altså i de ca. 200 år,der adskiller Strauss’ og
Kierkegaards værker, ikke udviklet sig meget. I det moderne er det dog
blevet

et

mere

udbredt

fænomen,

da

det

er

indgået

i

en

industrialiseringsproces.For Baudrillard betød dette en samfundsmæssig
omformning af forførelsesbegrebet, hvori det romantiske slør om
forførelsen forsvindertil fordel for et (kapitalistisk) imperativ om
realisering af begær. I datingsidernes univers viser denne form for
’kapitalisme-forførelsen’ sig også i løftet om – og salget af – personlig
unikhed til forbrugeren, som erstatning for forførelsens objektivering. Dog
er forførelsens grundelement, refleksionen, og dens eksistentielle
konsekvenser,tabet af selvet og manglende evne til at elske,stadigvæk
intakt. Refleksionen som problem – et problem, som Kierkegaard brugte
store dele af sit forfatterskab på at behandle – er stadigvæk, om muligt
mere relevant i dag, hvor den tager en dominerende plads i mange af de
ting,

mennesket

foretager

sig,

samt

en

stor

plads

i

vores

markedsføringsorienterede samfund.Forførelse kan derfor blot ses som
endnu et eksempel på, hvor langt ud refleksionen kan (for)føre mennesket.
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Gitre, døre og andre
forhindringer på vejen
– Om en tilbagevendende modsigelsesfigur i Søren
Kierkegaards forfatterskab
skrevet af Jonas Holst, Universidad San Jorge · udgivet 21. maj 2013 · 5908
ord

Abstract
Intentionen med den følgende artikel er at fremlæse en tilbagevendende
modsigelsesfigur i Søren Kierkegaards forfatterskab og vise dens
grundlæggende betydning for hans tænkning. Det gennemgående
modsætningspar i modsigelsesfiguren udgøres af det indvortes og det
udvortes, imellem hvilke der består et inkommensurabelt forhold, som
ikke lader sig mediere, hvilket Kierkegaard symboliserer med henholdsvis
et gitter og en dør. Disse grænseflader markerer en spærre i hans
tænkning, som støder ind i dem uden at kunne overskride dem, hvilket
præcis er meningen og skal vise, at menneskets eneste udvej fra sin egen
indespærring går igennem den kristne gudstro.
Indledning
I indledningen til sin disputats Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til
Socrates sammenligner Søren Kierkegaard den filosofiske beskæftigelse
med en skriftefader, der afhører sit skriftebarn, historien, med det formål
at fremdrage dens hemmeligheder. Historien kan, ifølge Kierkegaard, ikke
kaste et forklarelsens lys over sig selv, men den behøver filosofiens
”smidige, sporende Gehør for den Skriftendes Hemmeligheder” for at blive
oplyst om sin egen sandhed. Historien mangler den fornødne afstand eller
”ærbødige Anstand”, som Kierkegaard siger vendt imod den hegelianske
historieopfattelse, til at kunne aflytte sig selv. Denne afstand og anstand i
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forhold til historien har filosofien, og den unge filosofspire går så vidt i sin
indledning som til at hævde, at filosofi som sådan overskrider det timelige
og ”tager sig selv som det evige prius. (Kierkegaard 1994, Bd. 1: 70)”
Kierkegaard har i sin indledning tydeligvis indoptaget elementer fra
en hegeliansk inspireret åndsfilosofi, der bestandigt fordrer ”det Evige, det
Sande”. Samtidig hermed forbliver han dog kritisk over for den måde,
hvorpå selvsamme åndsfilosofi lidt for håndfast ”griber og fastholder
Phænomenet”, som dermed krænkes. Her over for vælger Kierkegaard en
anden og mere kærlig tilgang, som lægger sig efter ”det fænomen”, som
han har sat sig for at undersøge i sin disputats, nemlig Sokrates: Han
ønsker at nærme sig Sokrates som ”Erotiker” og i hans ånd ”forhjælpe
Phænomenet til dets fuldkomne Aabenbarelse. (Ibid.: 69)”
Metodologisk set opererer Kierkegaard på disse første sider af sin
disputats med to svært forenelige filosofier: På den ene side sokratisk
erotik og på den anden side hegeliansk åndshistorie. Det er imidlertid på
dette sted, at skriftefaderen kommer ind i billedet og bliver den
formidlingsinstans, som skal gøre spændingsforholdet mellem de to
tilgange mindre modsigelsesfyldt: Skriftefaderen er den gejstlige figur,
som bevarer en anstændig afstand til den historiske virkelighed med sit
fintmærkende gehør, hvorved han forener de to metodologiske momenter,
som Kierkegaard i sin indledning skal have til at gå op, ånd og sanselighed.
De kommer dog ikke til at gå op i nogen højere enhed og snarere end en
løsning bliver den modsætningsfyldte strategi til et problem igennem
disputatsen, som både på det form- og indholdsmæssige niveau bevæger
sig i ujævn pasgang mellem de to modsatrettede momenter.
Det problem, som Kierkegaard står med, er dobbelt: I sin disputats
kan han ikke nøjes med at bruge den sokratiske ironis erotiske sværmeri
som vejviser, hvis han vil bevare den kritiske distance til undersøgelsens
”genstand” og nå frem til en opbyggelig besvarelse af de opstillede teser i
afhandlingen. Han behøver et metodisk greb, in casu åndshistoriens, som
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tillader ham at håndtere og overskue den hele fremstilling såvel historisk
som begrebsligt. Igen må dette grebs og begrebs magt ikke blive for
omfattende, hvilket undersøgelsens ”genstand” så at sige skal være med til
at forhindre. Det bringer os frem til den anden del af problemet, som
består i, at Sokrates’ ironiske væsen slet ikke kan gøres til genstand. Det
lader sig knap nok afbilde, eller som Kierkegaard spøgefuldt formulerer
det: ”det synes umuligt eller idetmindste ligesaa besværligt, som at afbilde
en Nisse med den Hat, der gjør ham usynlig. (Ibid.: 72)” Den unge filosof,
der står foran at skulle forsvare sin disputats, kan dårligt hævde, at hans
forehavende med at give en afklaring af den sokratiske ironi er umuligt,
hvorfor han forsøger at mildne problemet med en ironiserende form for
æstetisk anskuelighed, som giver et glimt af det uanskuelige og sågar
uoverskuelige ved projektet.
Kierkegaard er altså bevidst om det modsigelsesfyldte i sit eget
foretagende, hvilket ikke ændrer ved, at han ufortrødent indtager
skriftefaderens plads for at aflokke det historiske fænomen dets
hemmeligheder og foredrage disse således, at det selv ”lever sig ind i denne
Philosophiens Opfattelse”. Det er Kierkegaards illusion, som han nok
gennemskuer, men samtidig forsøger at opretholde i sin afhandling, at
historien skulle blive gennemsigtig for sig selv igennem filosofiens
forklaringer. Skriftefaderen repræsenterer den ånd, Geist, der fremholder
en ”Gjenpart” for den skriftende historie, som deri vil kunne genkende sig
selv og blive forenet med en sand forståelse af sig selv (Ibid.: 70); men af
hvilket materiale er denne ”Gjenpart” gjort? Er den ikke også skrift og er
det ikke Kierkegaard, der står fadder til skriften og selv er – snarere end en
skriftefader – en skriftende, som gør brug af æstetiske virkemidler for at
gøre det, der ligger ham på hjerte, synligt?
Det sidste er i kort form den konklusion, som en række fortolkere
inden for de seneste to årtiers danske Kierkegaard-reception er nået frem
til (Jf. Tøjner, Garff & Dehs: 1995), og det er i en vis forstand også den
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konsekvens om ikke konklusion, som Kierkegaard drager i årene efter at
have skrevet Om Begrebet Ironi. I sin disputats bevarer han til dels
idealismens illusion om at kunne være en gejstlig autoritet, der på bekvem
afstand af historien afkoder dens ”skriftende” sprog uden selv at være
skrivende endsige skriftende. Skriftefaderen er et amalgam af de to
tilværelsesfortolkninger, som markerer spændvidden i Kierkegaards
tænkning, og imellem hvilke han i sit forfatterskab søger at skabe en
kommunikationslinje,

det

æstetiske

og

det

religiøse.

Kommunikationslinjen er imidlertid allerede brudt i Om Begrebet Ironi,
hvor skriftefaderen, Kierkegaard selv, ikke kan sammenholde og gør en
pointe ud af ikke at kunne holde sammen på skriftets indre modsætninger,
og i sit næste skrift, Enten-Eller, bliver dette brud blotlagt.
Gitre og døre
En Skriftefader er ved et Gitter adskilt fra den Skriftende, han seer ikke, han hører
blot. Efterhaanden som han hører, danner han et Udvortes, der svarer hertil; han
kommer altså ikke i Modsigelse. Anderledes derimod, naar man paa eengang seer
og hører, og dog seer et Gitter mellem sig og den Talende. (Kierkegaard 1994, Bd.
2: 9)

Skriftefaderen kommer ikke i modsigelse, hvilket var den idealforestilling,
som Kierkegaard forsøgte at opretholde i sin disputats, velvidende at
erotik og ånd, sanselighed og gejstlighed vanskeligt lader sig forene
modsigelsesfrit.

I

Enten-Eller

synes

Kierkegaard

at

have

taget

konsekvensen og har afsat skriftefaderen som autoritet for at lade selve det
modsigelsesfyldte mellemværende mellem det indvortes og det udvortes
komme til syne i teksten, der i overenstemmelse hermed ikke har én autor,
Kierkegaard selv, men flere. Skriftefaderen ænser ikke det omtalte
mellemværende og ser næppe heller gitteret, der i Kierkegaards tekst
markerer et foreløbigt brud med denne gejstlige autoritet, som mener at
kunne aflytte den skriftende persons historie og uden videre gennemskue
vedkommendes dybeste hemmeligheder.
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Gitteret markerer dog ikke alene et brud. Det former samtidig en
spærre i hjertet af modsætningsparret indvortes-udvortes, hvilket skaber
en modsigelsesfigur, som Kierkegaard skal blive ved med at variere
igennem Enten-Eller og de næstfølgende værker. Skriftefaderen har ikke
nogen skrift foran sig, men det har Kierkegaard samt hans pseudonyme
medforfattere, hvilket er det, som gitteret skal illustrere. De ser skriften
foran sig, de gør stedse opmærksom på det og de er selv skriftende.
Skriften, forstået både som tekst og tilståelse, bliver delvist en måde,
hvorpå de rykker ud med sproget og får lettet hjertet, men også kun
delvist. Den anden del af mellemværendet med skriften består i, at de
bliver rykket med af den, sågar halvt forrykte af den, og ofte ender med at
blive kastet tilbage på sig selv og deres egne hjertekvaler. Det, der kommer
ud på skrift, er ikke det, som de ligger inde med og i sandhed ville skrifte,
hvilket beskriver den modsigelsesfigur, der på dæmonisk vis går igen hos
Kierkegaard, og hvis gennemgribende betydning for hans tænkning skal
udforskes i det følgende.
Modsigelsesfiguren optræder allerede i Om Begrebet Ironi, hvor den
fungerer som en art ironiens ”udfoldelsesmedium”. Den sokratiske ironi er
for Kierkegaard eksemplarisk ved, at den i sit replikskifte markerer ”en
bestandig Tilbagestrømmen”, hvilket Platon har en veludviklet sans for,
mens Xenophon mangler ”Gehøret for Replikens i Personligheden
uendeligt gjenlydende baglænds Echo (thi ellers er Repliken Tankens
Forplantelse gjennem Lyden forlænds). (Kierkegaard 1994, Bd. 1: 77)”
Hvad Kierkegaard med andre ord savner hos Xenophon, og i stedet finder
hos Platon, er gehør for uoverensstemmelsen mellem personlighedens
tilbagetrækning til sit eget indre og tankens forplantelse i den ydre lyd, en
art reflekterende negativitet i det sagte, der ikke fører én hen imod tankens
forklarelse, men styrter én ned gennem ”den hemmelige Falddør” og lader
én ende i ”Ironiens uendelige Intet” (Ibid.: 84). Ironikeren holder i sit
indre noget hemmeligt eller holder på en tavshed, som i talen ytrer sig i
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form af intetsigende meningsudvekslinger, der giver sig ud for at være
meningsfulde, men som i virkeligheden kun lokker den lyttende frem for
til sidst at kaste vedkommende tilbage på sig selv med intetheden
rungende i ørerne.
Falddøren står ligesom gitret i Enten-Eller for et brud på den
fornuftige sfæres forståelige orden og lader tilsyneladende noget eller
nogen passere igennem; men Kierkegaard giver klart til kende, at der
består et misforhold mellem det, der befinder sig på henholdsvis den ene
side og den anden side af passagen. Deri består ironien. Den giver indtryk
af at bevæge sig og at føre den lyttende ind i et meningsfyldt univers, mens
den i virkeligheden hele vejen igennem lader talen eller skriften genlyde af
en meningsløshed, som det kræver et særligt gehør for at opfange, uden at
det dog fører nogle vegne hen. Ironi er både forførende og frastødende, ”en
bestandig Attraction og Repulsion” (Ibid.: 212), hvilket skyldes, at hvad
der ser ud til at være en gennemgang bliver til en spærre, en forhindring på
vejen, som man kan støde panden imod, hvis man tager den for alvorligt;
eller man kan blive stående ved den, ironiens tvetydighed som
gennemgang og spærre, hvilket i vid udstrækning var det, som Sokrates
var i stand til, men som også, ifølge Kierkegaard, blev hans skæbne.
I sin disputats er Kierkegaard af den opfattelse, at Sokrates bliver et
offer for sin egen ironi, mens han selv – ikke ulig den filosofisk skolede
skriftefader, som bevarer en anstændig afstand til det, der skriftes –
befinder sig over den og kun gør brug af den som behersket moment. Han
”regner paa det Brydnings-Perspectiv, under hvilket Ironien deels vil vise
sig for en og anden Læser, deels tage sig bedre ud” (Ibid.: 135), uagtet at
den er et intet, som ikke kan vise sig som den er. Ordet ”BrydningsPerspectiv” er næppe tilfældigt valgt fra Kierkegaards side. Det refererer
indirekte til den beskrevne brudflade, som tillader ironien at vende alt på
hovedet og fremkalde det ”Echo”, der går igen i Kierkegaards næste værk,
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Enten-Eller, og får modsætninger til at løbe over i hinanden for ikke at sige
løbsk i deres egen dialektik.
Hvis Kierkegaard imidlertid mente, at han i sin disputats endegyldigt
havde afhandlet ironi-begrebet og fundet en farbar vej ud dens
altfortærende element, så ville han næppe have ladet Enten-Eller udgive
halvandet år senere under afsættelse af sig selv som den autor og autoritet,
der er hævet over ironien og skriften. Et gitter er kommet imellem, som
synliggør det umulige i at opretholde en tilnærmelsesvis ubrudt
forbindelse mellem det indvortes og det udvortes, tilståelse og tekst, ”sig
og den Talende”. Det sidste er et bemærkelsesværdigt udtryk, som
refererer til de to parter, der sidder på hver sin side af gitteret, men som
samtidig lader ane, hvad der bliver tydeligt i værket og efterhånden er
næsten enhver Kierkegaard-læser bekendt: Den talende er en skriftende,
som ud over at skrive til sin læser samtidig skrifter over for sig selv for at
komme på det rene med sig selv. Man kan – som mange har gjort –
identificere denne skriftende med Søren Kierkegaard selv og den
tilståelseshistorie, som hans værk skriver sig ind og ud af, med hans
forliste forlovelse med Regine Olsen; men det er ikke ærindet her at
udstikke identifikationsbeviser, hvilket som nævnt allerede er blevet gjort.
Snarere skal det handle om at forfølge den fremstillede modsigelsesfigur
videre i Kierkegaards værk og belyse dens betydning for hans tænkning,
særligt igennem den måde, hvorpå den ombryder selve dannelsen af
identitet og skaber et uigennemsigtigt mellemværende i hjertet af hans
skrift.
Det omtalte gitter er et eksempel på en grænseflade, som
grundlæggende forandrer det, der ser ud til at passere fra den ene side til
den anden. Da det forandres fra grunden af, forbliver det et spørgsmål om
det, der passerer igennem, overhovedet kommer ud på den anden side,
eller om det ikke snarere beror på et bedrag, der lader noget ganske andet
komme til syne og det, som egentlig skulle udtrykkes, forblive indesluttet i
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sig selv. Denne modsigelsesfigur med en tvetydig passage imellem de to
sider i et forhold bliver Kierkegaard, som tidligere hævdet, ved med at
variere igennem sine næste værker, først i æstetiker As papirer, der udgør
første del af Enten-Eller. Æstetikeren beskriver igen og igen sig selv som
værende udelukket fra at komme over på den anden side; et hinsides, som
ofte får betegnelsen ”Lykkens Rige” hæftet på sig. Således iscenesætter han
sig selv som ”en Betler ved Templets Dør” (Kierkegaard 1994, Bd. 2: 32) og
”en Portens Proselyt” (Ibid.: 63), hvor han opholder sig i håb om ved
grænsen for forholdet at kunne få et glimt af ”det forjættede land” på den
anden side. Musikken er det eftertragtede ”rige”, som æstetikeren nærmer
sig med alle sanser åbne for at lodde dybden af dens toner og måske træde
indenfor. Han leger med muligheden af at få et ”Glimt” eller ”Vink”, som
ville kunne vise ham indenfor, men det afbrydes i en tilbagevendende
bevægelse, der forvandler overgangen til en uoverstigelig barriere.
Æstetikeren er en digter, der først og fremmest gør brug af sprogets
anskuelige billeder, hvilket er inkommensurabelt med musikken, som i
højere grad end sproget stemmer overens med de dybe, sjælelige ytringer,
der står hans hjerte nær, og som han længes efter at give udtryk for. Han
ønsker, som den gode æstetiker han er, at opnå kontakt til selve
sanselighedens væsen eller genialitet, hvis inkarnation er Mozarts Don
Juan, der kun toner frem i musik. Da han imidlertid ikke er hjemmevant i
musikken, må han nøjes med sproget, der fremfor at tilbyde en harmonisk
gengivelse af det sjælelige indre udspalter sig i et misforhold mellem tekst
og tilståelse, som tidligere blev kaldt ”skriften”. Hvad er det, der gør, at
sproget ytrer sig på denne modsigelsesfyldte måde, som talte mennesket
igennem et gitter, der forvrænger, hvad det har på hjerte?
Vi omtalte tidligere gitteret som skrift, og det er det uden tvivl for
Kierkegaard, som igennem sine pseudynomer forsøger at få sit
mangetydige liv ned på papiret, velvidende at det hverken bliver
gennemsigtigt eller går op for ham. Graver vi imidlertid dybere og ser på
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selve uoverensstemmelsen mellem indre og ydre i teksten, specielt i
æstetikerens Diapsalmata, peger den på, at menneskets kropslige
konstitution udgør det famøse gitter, der forhindrer sjælen i at stemme
overens med sig selv, når den ytrer sig. Æstetikeren udmaler, hvorledes
smertensskrig kommer ud som skøn musik igennem digterens læber og
efterlader ham alene tilbage med smerten, som han ikke kan få luft for og
dele med andre (Ibid.: 23). Hvad æstetikeren efterspørger og selv higer
efter, er ”den sande Commandostemme” (Ibid.: 25) eller ”Aandens
Tungebaand” (Ibid.: 27), der toner rent og kraftfuldt igennem uden at blive
hængende i skriftens og kroppens tvetydige, tvivlende ”Klangfigurer”. 14
I den platoniske dialog Phaidon beskriver Sokrates kroppen som et
gitter, hvorigennem sjælen ser ud på det værende, der imidlertid bliver
forvrænget af dette filter, hvis uensartethed forhindrer mennesket i at skue
væren og sin egen sjæl rent (Platon 2009, Bd. I: 82e). Sokrates skildrer
samme sted, hvor vanskeligt det er for mennesket at blive sig dette gitter
kvit, eftersom det klæber til den menneskelige eksistens, som let bliver
fanget i det. Den moderne filosofiske antropologi, repræsenteret af
Helmuth Plessner, sammenligner sprog med ”et gitter, igennem hvis stave
vi ligesom fangne ser ud på et illusionært udenfor (Plessner 2003: 316)” og
giver tillige en begrundelse for, hvorfor det forholder sig på denne
modsætningsfyldte måde: Mennesket er på en gang nedsunkent i sin krop
og befinder sig samtidig på en vis afstand af den. Det gør det til et tvetydigt
væsen, som har opnået en distance til sin omverden og sin egen krop,
blandt andet takket være sproget; men da det stadigvæk lever i sin krop og
Winkel Holm (1998) har undersøgt den modsigelsesfyldte sammenhæng mellem
materiale og mening i Enten-Eller, blandt andet under inddragelse af ”Klangfiguren”, som
rummer den spænding mellem lyd og anskuelighed, der også træder frem i den
undersøgte gittermetaforik. Winkel Holms pointe er, at den modsætningsfyldte spænding
mellem den dybere betydning og den anskuelige fremtrædelse er produktiv for
Kierkegaard i æstetisk forstand, men også i et videre antropologisk perspektiv, der
involverer den danske filosofs religiøse tilværelsestolkning. Mit ærinde i det følgende er et
lignende, nemlig at vise, hvorledes Kierkegaard anvender den fremstillede
modsigelsesfigur såvel på det æstetiske som på det religiøse område og ophæver den
inden for det sidste.

14
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sproget ytrer sig igennem den, skaber det en inkommensurabilitet mellem
det indre og det ydre, hvor henholdsvis kroppen og sproget kommer til at
fremstå som uigennemsigtige grænseflader, der spærrer for, at det
åndelige i mennesket kan komme rent til udtryk.
Det er denne inkommensurablitet, som Kierkegaard allerede
omskriver i Om Begrebet Ironi, og som han gør til hovedtemaet i første del
af Enten-Eller. Forestillede Kierkegaard sig stadigvæk i sit første værk, at
han så at sige kunne stå i åndens tjeneste og oversvæve den skriftende
historie for at opklare dens skjulte hemmeligheder, præsenterer han os i
sit andet værk for konsekvensen af, at dette ikke længere lader sig gøre
som følge af det gitter, der er faldet ned og spærrer for den ubrudte
forbindelse mellem åndens dialektiske bestemmelser: Æstetikeren løber
panden mod muren eller ”Lykkens Dør” (Kierkegaard 1994, Bd. 2: 27),
som han et sted kalder spærren, og falder tilbage i sit eget mismod med
”Eccho” som eneste ledsager (Ibid.: 36). Han kan ganske vist til tider
mønstre en overstadig energi til at ”ængste” og ”friste” det, som han gør til
genstand, i håbet om, at et gennembrud vil finde sted, der gør genstanden
åbenbar i sit væsen; men det lykkes ikke, da præmissen om det indres og
det ydre inkongruens fortsat gøres gældende i teksten.
I

Philosophiske

Smuler

og

Sygdommen

til

Døden

skelner

Kierkegaard imellem den, der er handlende og den, der er lidende i sin
egen modsigelsesfyldte tilværelse, båret af henholdsvis forargelse og
fortvivlelse; men han lader samtidig sine pseudonymer gøre opmærksom
på, at det er relative bestemmelser, da også den handlende er lidende og
den lidende er handlende (Kierkegaard 1994, Bd. 6: 48; Bd. 15: 123 ff.).
Den første ligner ironikeren, som har kræfter til at bringe modsigelserne i
spil, mens den anden har træk til fælles med den tungsindige, der har
resigneret og trukket sig tilbage i sin indesluttethed. Begge er stødt på ”en
eller anden Vanskelighed i Selvets Sammensætning”, hvilket bliver til ”en
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Slags blind Dør”, der forhindrer dem i at bryde igennem og udtrykke sig
modsigelsesfrit (Kierkegaard 1994, Bd. 15: 110-11).
Igen bliver ”døren” et billede på den barriere, der har sat sig på tværs
i selve dét, der for Kierkegaard karakteriserer mennesket, nemlig at det er
ånd eller et selv. Opgaven består for den danske tænker i ”at vorde sig selv”
og

for

anskuelighedens

skyld

lader

han

sine

æstetiserende

digterpseudonymer fremstille denne genstridige opgave som et ideal, de
har uden for sig selv. I virkeligheden handler det om dem selv og den
beskrevne barriere danner en brudflade i dem selv, hvilket lader sig
illustrere som noget udvortes på baggrund af menneskets dobbelte
konstitution: at være nedsunkent i og at være på afstand af sin krop.
Hvordan han tænker sig, at mennesket kan blive frelst fra at forblive
indespærret i sit eget indelukke uden at komme ud af stedet, skal vi
begynde at nærme os i det følgende.
Kierkegaard udkaster på intet tidspunkt – som Sokrates i Phaidon –
den sublimeringsstrategi at udsulte kroppens drifter med henblik på at få
et hul igennem til et hinsides, åndeligt rige. Den kristne pæl i kødet sidder
givetvis for dybt i Kierkegaard til, at han kan vælge den vej; men endnu
vigtigere er det, at han igennem sine pseudonymer ønsker at fremskrive en
sand lidenskab, der på den ene side stadigvæk er bundet til kroppen og
skriften, men som på den anden side støder på så hård modstand, at den
ender med gå imod sit eget endeligt. Kierkegaard lader sine pseudonymer
gå ad sprogets eller rettere skriftens vej i håbet om at komme til det sted,
hvor den hører op. Lidenskaben tager dog til tider så meget over i EntenEller, at læseren kan sidde med en fornemmelse af, at æstetikeren
begynder at løbe storm på sproget og nærmest pisker det til at blive så
oprørt, at der bliver ”Mening og dyb Betydning i Alt.” (Kierkegaard 1994,
Bd. 2: 88) Det gør der ikke. Projektet falder til jorden igen og beskriver den
bevægelse af strøm og modstrøm, som løber igennem første del af EntenEller, hvor æstetikeren forivrer sig og drøner forud i forsøget på at lade
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ord, tanker og handlinger overskride sig selv, men ender med at falde
tilbage i en refleksiv tilstand, hvorfra han ikke kan komme ud over den
modstandsfyldte grænseflade, som han er stødt på.
For Kierkegaard består opløsningen af den knude, som han selv og
hans pseudonymer er viklet ind i, imidlertid hverken i at forløbe sig eller i
at falde tilbage i mismodets udvejsløshed, selvom resignationen i værket
efter Enten-Eller, Frygt og Bæven, bliver til et produktivt, men stadigvæk
utilstrækkeligt moment for digteren til at nå ud på den anden side af sine
egne evindelige refleksioner, sin egen ”skriften”. Den foreløbige løsning
består i at blive stående ved grænseovergangen til et hinsides, hvilket i
Frygt og Bæven beskriver grænsen mellem det æstetiske udtryk og den
religiøse inderlighed. Denne strategi har Kierkegaard, som vi har set,
allerede forberedt, men i de næste værker begynder han at gå bort fra at
ængste og gøre et stort spektakel ud af det, der findes hinsides grænsen –
det religiøse – og lader i stedet sine forfatterpseudonymer blive stående
ved selve inderlighedsdimensionens angst og tavshed.
Æstetik, etik og religiøsitet
Hvad æstetik og religiøsitet har til fælles i Kierkegaards fremstilling, er, at
begge tenderer mod det umulige under opretholdelse af en art skillevæg,
der forhindrer mennesket i at foretage en direkte udgang fra sit eget
subjektive indre og ind i en objektiv, sand virkelighed. Det, som ”ExtraSkriveren” Johannes de silentio i Frygt og Bæven kan bygge videre på fra
Enten-Eller, er den form for kompromisløs resignation, som ingen ende
har – hvorfor han også betegner den som ”uendelig” – da den
resignerende ikke har kræfter til at komme fri af den. Den resignerende
bruger alle sine kræfter på at resignere, som Kierkegaard lader sit
digterpseudonym sige, hvorefter det, der bliver tilbage at gøre for den
enkelte, kan udtrykkes ganske kort: Intet (Kierkegaard 1994, Bd. 5: 34 ff.).
Æstetikeren, som i Enten-Eller løb panden mod ”Lykkens Dør”, blev også

TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 51

efterladt alene tilbage med ”intet at gøre”, hvilket stemningsmæssigt
svarer til angsten, hvis psykologiske aspekter Kierkegaard er en af de første
filosoffer til at gå i dybden med.
Etikeren assessor Wilhelms råd til æstetikeren i samme værk om at
skabe sig et modsigelsesfrit centrum i tilværelsen, hvor ud fra det skulle
være muligt at bryde igennem og føde sig selv, bliver hverken for
æstetikeren, Johannes de silentio eller Kierkegaard selv nogen farbar vej
ud af den fremstillede intethedsapori. Etikeren mangler sans for den
fremstillede modsigelsesfigur, der beskriver et grundtræk ved den
menneskelige eksistens og blokerer for at mediere en eksisterende ind i det
almene. Kierkegaards kritik af den hegelianske mediation og ophævelse af
”Modsigelsens Grundsætning” (Kierkegaard 1994, Bd. 10: 12) går på det
samme og får ham til selv at benytte sig af den indirekte meddelelsesform,
der sørger for at holde de eksisterende adskilt, så det væsentlige står
tilbage at gøre for den enkelte, som i sin eksistens ikke er hævet over det
timeliges modsigelsesfyldte dialektik, men er stedt i den. Etik forstået som
en direkte oversættelse af den enkeltes indvortes til det almenes udvortes
er en vej, som er afspærret i Kierkegaards tænkning, i hvis hjerte der findes
en tvetydig grænseflade med en tilbagevendende modsigelsesfigur som
dens manifeste udtryk.
Hvis denne modsigelsesfigur virkelig er så gennemgribende for
Kierkegaards tænkning, at den bliver ved med at gå igen, så må vi forvente
at kunne genfinde den i de næste værker på sådanne kritiske steder, hvor
digter-pseudonymerne når ud til grænsen for deres egen sproglige
formåen. Johannes de silentio lægger ikke skjul på de kvaler – ”Grændse
er netop Lidenskabens Qval, omend tillige dens Incitament”, ifølge
Philosophiske Smuler (Kierkegaard 1994, Bd. 6: 44) – som han har med at
tænke ”hiint uhyre Paradox, der er Indholdet af Abrahams liv, i ethvert
Moment bliver jeg stødt tilbage, og min Tanke kan, trods al sin Lidenskab,
ikke trænge ind i det” (Kierkegaard 1994, Bd. 5: 32). Det mest anskuelige
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billede på den barriere, som han i mødet med Abraham støder på, falder
hen imod slutningen af Frygt og Bæven: ”thi hans liv er som en Bog, der er
lagt under guddommeligt Beslag [...]” (Ibid.: 71) Som sine forgængere ud i
det umuliges kunst står også silentio vagt ved grænseskellet for at få øje på
”en lille uensartet Brøks-Telegraphering fra det Uendelige” (Ibid.: 37),
men han må give fortabt og ser sig om efter en anden strategi: ”i
misvisningens Øieblik [at] kunde ligesom antyde det ubekjendte Lands
Grændse.” (Ibid.: 101)
Sproget bryder sammen, når silentio tænker på Abraham eller ser
ham for sig, og han kan ikke længere gøre brug af sin krop og sine sanser:
Han bliver tilintetgjort, lam, paralytisk og blind. Dette korporlige
sammenbrud synes at bekræfte rigtigheden af den tidligere udlægning af
grænsefladen i den udlagte modsigelsesfigur som en repræsentation af
krop og af skrift. Det er som om Abrahams liv totalt mørklægger og gør
disse medier ubrugelige. Når han alligevel forsøger at antyde Abrahams
handlinger ved hjælp af kroppens bevægelser, så tager de sig lige så
paradoksale ud som én, der står og går på samme tid. Abraham giver uden
at vakle afkald på den, som han elsker, sin søn Isak, og skrider tavst frem
imod det bjerg, hvor Gud har befalet ham at ofre sin søn; men i samme
bevægelse og med hvert skridt, som han tager fremad, tror han på, at Gud
vil give ham Isak igen, hvilket for silentio svarer til at suspendere etikken
og tro i kraft af det absurde, for så vidt han har resigneret fuldstændigt og
inderligt tabt ham – og dog har han eller får han ekstra energi til at
forblive stærk i troen (Ibid.: 39).
Det er dette paradoks, som Johannes de silentio ikke kan trænge i,
hvilket Constantin Constantius i Gjentagelsen, som udkommer samtidig
med Frygt og Bæven, gengiver med dét at være stødt på ”det
Vidunderliges Grændse”, hvor ens egen tilværelse stopper og det, der
findes på den anden side, er transcendent (Kierkegaard 1994, Bd. 5: 16061). Constantius erkender ligesom silentio, at denne bevægelse ud over sig
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selv er han ikke i stand til at foretage lige så lidt som det unge menneske,
som han forsøger at friste til at foretage gentagelsens bevægelse, er det.
Det unge menneske gentager blot modsigelsesfiguren fra Enten-Eller: ”Mit
Væsens hele Indhold skriger i Modsigelse med sig selv [...] Hvad er det
menneskelige Sprog for en jammerlig Opfindelse, der siger Eet, og mener
et Andet? (Ibid.: 171-72)”
Har mennesket, ifølge Kierkegaard, fortsat en chance for ”at vorde sig
selv” til trods for de monumentale forhindringer, som det støder ind i på
vejen, eller er det blot på afveje uden at have nogle muligheder på hånden?
I Philosophiske Smuler begynder det at blive klart, hvad Kierkegaard
forsøger at gøre utvetydigt klart i sine kristne skrifter, at den eneste udvej
fra indespærringen bag en uoverstigelig barriere – anskueliggjort med et
gitter og en dør – kommer fra det hinsides, nemlig med gudens indtræden
i tiden. Først da bliver en ”Gjentagelse” eller en ”Gjenfødsel” mulig
(Kierkegaard 1994, Bd. 6: 40). Mennesket vil blive ved med at støde an
mod det ubekendtes grænse, sålænge det selv, dvs. ved egen kraft, forsøger
at foretage springet hen over denne barriere, som i det foregående er
blevet udlagt som menneskets kropslige og sproglige konstitution. Bogen,
der står for Abrahams liv, er lukket med ”guddommeligt Beslag”, hvorfor
den også kun vil kunne gøres tilgængelig igennem det guddommelige.
Døren, som er tillukket og sender mennesket tilbage i sit eget indelukke,
kan kun åbnes, ud fra Kierkegaards kristne livssyn, af den, der selv er
”døren” og ”vejen” til et hinsides, nemlig Jesus Kristus (Kierkegaard 1994,
Bd. 16: 194 ff.). Og gitteret, bag hvilket skriftefaderen sidder, hæves først,
når mennesket afgiver sit skriftemål i stilhed for Gud, der er den eneste
fader, for hvem mennesket i sandhed kan skrifte og bekende sin synd
(Kierkegaard 1994, Bd. 6: 249 ff).
Fra selv at have indtaget skriftefaderens plads i Om Begrebet Ironi og
igen afsat sig selv som autor i de næstfølgende værker, når Kierkegaard
frem til, at den eneste, som ufiltreret kan gennemskue hans egen og
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ethvert andet menneskes ”skriften”, er den kristne Gud. Der er i
virkeligheden ikke længere tale om sprog endsige om en aflytning af
”hemmeligheder” i det indvortes, thi syndsbekendelsen foregår i stilhed,
hvilket tilsvarer den intethed, som mennesket er for den eneste, der er på
afstand af og ubesmittet af synd. Tilståelsen foregår rent uden tekst. Det
kan være med til at forklare, hvorfor Kierkegaard gentagne gange vender
tilbage til at anskue skriften, der taler direkte til læseren, som et spejl,
hvori denne vil kunne få øje på sin egen modsætningsfyldte tilværelse.
Denne skriftmetaforik har forbindelser tilbage til indledningen i Om
Begrebet Ironi, hvor filosofiens skriftefader fremholder en ideal gjenpart
for det menneske, der er stedt i den historiske tid, for at lade det leve sig
ind i hans forklaringer og anse disse for ”det egentlige Sande” (Kierkegaard
1994, Bd. 1: 70). Kierkegaard forsøger sig visse steder med, at hans egen
skrift skal kunne det samme, nemlig afspejle menneskets egne
modsigelser, men han anerkender, at den bibelske tekst og prædikenen
egner sig bedre til at tale direkte til den enkelte om dennes egen tilværelse.
Han gør i stedet fortsat brug af den fremstillede modsigelsesfigur,
eksempelvis i Kjerlighedens Gjerninger, hvor det hedder, at det kristne
næstekærlighedsbud vrister ”Selvkjerlighedens Lukke op og fravrister
dermed Mennesket den” (Kierkegaard 1994, Bd. 12: 23), samt i en sine
Christelige Taler, hvor han genbruger billedet på en skjult ”Fald-Dør” –
der i Om Begrebet Ironi ledte ind i ironi og fortabelse – til at illustrere,
hvorledes mennesket igennem fortvivlelsen og troen føres frem ”til
Opreisning” (Kierkegaard 1994, Bd. 13: 112); men figuren med en barriere i
midten er betydeligt mindre synlig i hans kristelige, opbyggelige skrifter,
hvilket ligger i sagen selv: Krop og skrift ligger begge underdrejet i synd og
skal, kristeligt set, ikke længere komme imellem åndens væsentlige
bestemmelser og forpludre den sande alvor i tilværelsen, nemlig
menneskets forhold til Gud.
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Når det menneskelige selv, ifølge Sygdommen til Døden, kan ende
med at hvile gennemsigtigt i den magt, som har sat det, hvilket vil sige i
Gud, betyder det, at den beskrevne barriere i modsigelsesfiguren falder og
ikke længere udgør en art mangetydigt refleksionsspejl; ”Troens Sundhed,
der løser Modsigelser” (Kierkegaard 1994, Bd. 15: 96), opløser den
grænseflade, som de fleste af forfatterpseudonymerne skriver sig hen til
uden at kunne gennembryde, eftersom de stadigvæk gør brug af skriften.
Den gitteragtige spærre forhindrer mennesket i at ophæve eller forene de
modsætninger, som det rummer, og det vil i en vedvarende bevægelse blive
kastet tilbage på sig selv uden selv at kunne komme fri af denne
modsigelsesfyldte spænding. Pseudonymerne udtrykker og spejler sig selv
i skriften på den selvreflekterende måde, som i Sygdommen til Døden
karakteriseres som fortvivlelse. Det er imidlertid et væsentligt moment på
vejen mod at blive sig selv: ”Selvet maa brydes for at blive sig selv”
(Kierkegaard 1994, Bd. 15: 120) igennem angstens og fortvivlelsens
negativitet,

mens

det

modsatte

for

Kierkegaard

er

udtryk

for

spidsborgerlig åndløshed eller etisk selvhævdelse. Æstetikken tjener til at
illustrere de uoverstigelige forhindringer, som mennesket støder på i sin
lidenskabelige og udvejsløse kamp for at blive sig selv. I sidste ende er det
kun igennem den kristne tro og syndsbekendelse, at der, ifølge den danske
tænker, findes en udvej fra skriften, hvor ”Aandens Tungebaand” bliver
løsnet.
Afslutning
Den udlagte modsigelsesfigur er grundlæggende og gennemgribende for
Kierkegaards tænkning. Han bruger og genbruger den igennem sit
forfatterskab, hvilket rejser flere spørgsmål, hvoraf jeg her til sidst særligt
skal beskæftige mig med ét: I det omfang Kierkegaard med den
fremstillede modsigelsesfigur beskriver et væsenstræk ved selve den
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menneskelige eksistens, er den kristne teologi så den eneste, der kan
forløse mennesket fra dets åndelige krampetrækninger?
Som tidligere beskrevet, findes modsigelsen mellem det indre
og det ydre – omend i en afsvækket udgave – også hos Platon, som
udkaster to forskellige veje til at opløse den: Den ene blev tidligere antydet,
nemlig igennem en form for sublimering af kroppens drifter, hvilket er en
udvej, som man også vil kunne finde i andre af den antikke verdens
kulturer; men da den ikke direkte har med sagen i Kierkegaards tænkning
at gøre, skal jeg her lade det blive ved antydningen. Den anden vej er
imidlertid i denne sammenhæng vigtig, da den peger på et blindt punkt i
Kierkegaards Platon-udlægning. Det blinde punkt er Platons kritik af
skriften, som Kierkegaard ikke beskæftiger sig med til trods for at den er
relevant i forhold til Kierkegaards anskueliggørelse og overskridelse af
skrift som gitter. Det er ikke nødvendigt at gribe til Platons breve for at få
øje på hans skriftkritik, for han lader Sokrates give en eksplicit
fremlægning af den i Phaidros. Den sande dialektiker benytter sig, ifølge
Sokrates, ikke af skriften til at tale om de højeste indsigter, og han ved
desuden, hvornår og over for hvem det vil være rigtigt at tie og at tale
(Platon 2010, Bd. II: 276a - 277a).
Platons skriftkritik er væsentlig, da den viser, at den
sokratiske ironi er afstemt i forhold til, hvem Sokrates taler med og i
hvilken sammenhæng han gør det. Selv i Platons aporetiske dialoger er
den sokratiske ironi ikke uendeligt negativ, sådan som Kierkegaard
fastholder igennem sit forfatterskab, men der er grænser for den. Sokrates
markerer disse grænser i Platons dialoger, når han henviser til de længere
undersøgelser, som det vil være nødvendigt at gå ind i for at nå til de
højeste indsigter. Denne markering viser ud over skriften og hen til en
dimension, hvis konturer aftegner sig inden for den mundtlige
samtalesituation, som Platon skildrer i Det syvende brev, hvor de
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samtalende sjæle, der igennem et langt samvær ligesom har gnedet ordene
imod hinanden, i glimt når til en højeste form for selvindsigt.
Kierkegaard er af den opfattelse, at der ikke findes nogen form for
menneskelig ledsagelse, som kan hjælpe én på vejen mod at blive sig selv.
Det er imidlertid ikke dækkende for den platoniske Sokrates-figurs
opfattelse, men snarere en kristen fordom, som Kierkegaard smugler ind i
sin læsning af Platon og gør det muligt for ham at se Sokrates som ”en Art
Analogie til Troen” (Kierkegaard 1994, Bd. 10: 234). Platon havde en
anden tro, nemlig en tro på, at det mellemmenneskelige møde kan frigøre
ressourcer til at skue sit eget indre, som når en ven i mødet med sin ven
ser sig selv som så han sig selv i et spejl (Platon 2010, Bd. 2: 133b-c). Vil
man ikke følge Platon på denne vej, må man i det mindste gøre plads til, at
der kunne være andre veje, der leder mennesket på vej mod selverkendelse
og selvudfoldelse. Det betyder sågar, at der kunne være mere end én vej
mod selverkendelse hos Platon, hvilket han selv antyder i sin omtale af den
sande dialektikers tavshed: Dét at tie kan om muligt også føre mennesket
tættere på sig selv.
Denne udlægning ville være mere i Kierkegaards ånd. Der er dog
hos Platon ikke tale om, at den enkelte skal sætte sig ned og meditere eller
skrifte for et højeste væsen; at mennesket har chancen for at bryde
igennem til sig selv og blive den, det er, såvel igennem mellemmenneskelig
kommunikation som i den dybeste tavshed, kunne ses som udtryk for en
menneskelig flerstrengethed, der forsvinder, hvis man med Kierkegaard
fratager menneskene muligheden for at blive sig selv i mødet med
hinanden og insisterer på, at den kristne Gudstro og kærlighed er den
eneste sande forløser af menneskeheden.
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Abstract
Denne artikel er et forsøg på at foretage en kritisk sammenstilling af
åndens forvandling og dobbeltbevægelse hos Kierkegaard og Nietzsche
med særlig henblik på at belyse barnet som en fælles og afgørende metafor
for forståelsen af deres projekt. Undersøgelsens omdrejningspunkt er
derfor en analyse af barnet som symbol på en ny umiddelbarhed, der
udtrykker punktet mellem dobbeltbevægelsens hvorfra henimod dens
hvortil. Dette sidste led i bevægelsen bliver diskuteret gennem
Kierkegaards trosbegreb samt Nietzsches to figurer – overmennesket og
Dionysos. Artiklen er afslutningsvis et forsøg på at påvise, at
dobbeltbevægelsen skal forstås som en processuel aktivitet frem for en
succesiv stadieteori gennem analysen af den udvalgte metaforik.

Indledning
For

at

kunne

foretage

en

kritisk

sammenstilling

af

åndens

dobbeltbevægelse hos Kierkegaard og Nietzsche må man først blotlægge
bevægelsens elementer og redegøre for den problematik, der ligger til
grund for overhovedet at foretage den første bevægelse. Dette vil ske
gennem en analyse af Kierkegaards begreb om fortvivlelse, som det bliver
formuleret af pseudonymet Anti-Climacus 15 samt Nietzsches opgør med
den kristne og metafysiske dualisme. Derefter skal vi afdække den anden
bevægelse, hvilket primært vil ske gennem en analyse af overmennesket
hos Nietzsche og troen hos Kierkegaard samt en diskussion af, hvordan det
Jeg anvender konsekvent Kierkegaards pseudonymer som selvstændige
forfatterstemme og bruger Kierkegaards eget navn, når jeg henviser til det opbyggelige
forfatterskab.
15
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processuelle element i bevægelsen skal forstås. For at indkredse og
afdække barnet som den afgørende figur i den metaforik, der udspiller sig
omkring bevægelsestanken, vil jeg referere til udvalgte passager fra flere af
de opbyggelige taler, da Kierkegaard ikke behandler denne metafor i et
enkelt værk. Desuden vil jeg foretage en stereoskopisk læsning af det
pseudonyme- og opbyggelige forfatterskab hos Kierkegaard for at indfange
kompleksiteten i udformningen af et muligt svar.
Fortvivlelse hos Anti-Climacus
For at belyse åndens dobbeltbevægelse må vi først undersøge, hvad AntiClimacus mener med ånd. I begyndelsen af Sygdommen til Døden står der,
at mennesket er en synthese dvs. et forhold mellem to ekstremer,
henholdsvis mulighed og nødvendighed, endelighed og uendelighed.
Ånden, siger Anti-Climacus, er det samme som selvet, men hvad er det?
Det er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv
(Kierkegaard (SD) 1991: 73). Der er med andre ord tale om et selvforhold.
Selvet forholder sig endvidere til sig selv, som et forhold, der er sat ved et
andet (Ibid). Fortvivlelsen skal da forstås som et misforhold i
selvforholdet, at der er en ubalance i synthesens momenter, dvs dét jeg
fortvivler over er mig selv, at jeg hverken er, eller vil være den, jeg er. Det
interessante er, at jeg nemlig ikke umiddelbart er mig selv, men det er
noget, jeg skal blive:
...thi Selvet er ikke virkeligt til, er blot Det, der skal blive til. Forsaavidt da Selvet
ikke vorder sig selv, er det ikke sig selv; men det ikke at være sig selv er just
Fortvivlelse. (Op. cit.: 88)

Her cementerer Anti-Climacus bevægelsens processuelle karakter, at
blive sig selv er ikke en tilbagevenden til ens ”sande” selv, men en vorden.
Når selvet ikke er sig selv, er det fortvivlet. Det flygter fra sig selv i
angst for tilværelsens mulighed (Op. cit.: 81) og forsøger hele tiden at være
noget andet, end det det egentlig er. Derfor skal selvet tabe sig selv, for at
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vinde sig selv, hvilket både kan betyde at tabe det selv, man ikke er, men
fortvivlet forsøger at være, eller i betydningen fortabelse, dvs. når man ikke
vil helbredes fra fortvivlelsen. Fortvivlelsen er altså på én gang en uhyre
farlig sygdom, men samtidig en nødvendig betingelse for at blive sig selv:
... men kun det Menneskes Liv var forspildt, der levede saaledes hen […] at han
aldrig evigt afgørende blev sig bevidst som Aand, som Selv, eller hvad der er det
Samme, aldrig blev opmærksom paa at der er en Gud til, og hans Selv, til for denne
Gud, hvilken Uendelighedens Vinding aldrig naaes uden gjennem Fortvivlelse. (Op.
cit.: 85)

Fortvivlelse er med andre ord gennemgangen til troen, men denne
forandring, at tabe dét selv man ikke er, skal forstås så radikalt, at man
lader en hel verden gå under, som Kierkegaard skriver andetsted,
(Kierkegaard (OTA) 1991: 193). Verden skal her forstås som den selv- og
verdensopfattelse, der var begrundet i det synlige og timelige. At tro er
nemlig at tro på muligheden: at for Gud er alt muligt (Op. cit. (SD): 96). Vi
skal senere diskutere, hvordan denne position nærmere skal forstås
gennem en mere indgående analyse af trosbegrebet, bla. ved at udvide
undersøgelsesfeltet til en række af de Opbyggelige taler.
Fortvivlelsen er altså noget, man skal gennemgå, for at kunne
undergå en radikal forandring, dvs. også her er der tale om en bevægelse.
En lignende bevægelse eller forandring finder vi også hos Nietzsche.
Nietzsches to allegorier
Nietzsches hovedærinde i Således talte Zarathustra kan ses som et opgør
både med den kristne og metafysiske dualisme, som han mener fordærver
mennesket med forjættelsen om et overjordisk håb, et himmelsk intet, der
resulterer i en verdensforsagende opsætlighed og forbrydelse mod det
egentlige liv, det der skal leves her på jorden (Nietzsche 2006: 12). Bogen
er da et forsøg på at opponere imod den gamle tradition og i stedet
fremsætte en ny og anderledes lære, der forkyndes af protagonisten
Zarathustra. I afsnittet ”om de tre forvandlinger” beskriver Zarathustra
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åndens bevægelse væk fra alle hidtidige normer og værdier hen imod en ny
begyndelse gennem en fabulerende nærmest mytologisk allegori.
Åndens første forvandling er karakteriseret som en kamel, der er
underlagt de tusindårige dikterende værdier, der symboliseres af en gylden
drage, som ånden ikke længere kan kalde herre og gud, hvis skæl glimter
disse værdiers pligtideal ”Du skal!”
Kamelen bærer denne byrde, men kan ikke tage kampen op, og
forvandler sig derfor til en løve, der svarer”Jeg vil!” Løven formår dog ikke
selv at skabe nye værdier, kun at frisætte ånden fra de gamle, og frihed til
at skabe på ny (Op. cit.: 24). Dette kan enten betyde, at ånden aktivt
medvirker til Guds død, eller at den blot indser, at Gud er død, samt
afvikler den verdensopfattelse, der var begrundet i de værdier, som den
gamle Gud repræsenterede. Selve kampen kan da forstås som en maeutik,
der muliggør den sidste forvandling nemlig barnet. Barnet er den
afgørende figur, for det er i denne form, at ånden kan skabe nye værdier,
da den ikke længere er tynget af de gamle. Barnet er altså symbolet på en
ny begyndelse, resultatet af åndens emancipatoriske teomaki og
indledningen til sin egen autonome skabelseshistorie.
Zarathustra fremstiller den samme pointe i en anden allegori allerede
i fortalen. Her er det selve bevægelsen, han accentuerer. Billedet handler
om en linedanser, der går over en line udspændt mellem dyr og
overmenneske. Det interessante er her, at mennesket ikke er linedanseren
men selve linen. Menneskets tidligere opfattelse af sig selv er noget, der
skal overvindes, så linedanseren må, som det hedder, gå under for at gå
over. Hvis vi prøver at sammenligne de to allegorier, kunne man sige, at
dyret man bevæger sig væk fra, er kamelen. Selve linen er dragen, dvs. dét i
mennesket

man

forsøger

at

overvinde,

ens

tidligere

selv-

og

verdensopfattelse tegnet af forjættelsen om et overjordisk håb. Det er dén
linedanseren overvinder ved at gå under og tilbage står menneskets sande
væsen over-mennesket (Op. cit.: 19).
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Dette minder meget om den bevægelse, vi så beskrevet hos AntiClimacus, at man skal tabe sig selv for at vinde sig selv. Linedanseren kan i
denne henseende sammenlignes med løven og selve overgangen som
kampen. Løven går også under i kraft af, at den forvandler sig til et barn.
Man kunne også læse linedanserens død mere bogstaveligt, at han rent
faktisk taber kampen mod dragen, men at det så at sige var risikoen værd,
for han gjorde forsøget. Uanset hvordan man vælger at læse det, skal
allegorierne forstås som billeder på den bevægelse, fare og forandring, der
udgør menneskets egentlige væsen. Det interessante for os er imidlertid,
hvorvidt vi skal læse barnet som overmennesket? Dette kræver en
yderligere præcision og indkredsning af begrebet overmenneske, som vi
senere skal forsøge at diskutere. Først skal vi undersøge Kierkegaards brug
af barnet som metafor i forhold til troen.
Barnet som metafor hos Kierkegaard:
Som vi har set, kan Zarathustra forstås som en forkynder, én der lærer os
om overmennesket.

Når

vi imidlertid vil forsøge at

gøre den

dobbeltbevægelse, vi så beskrevet hos Anti-Climacus gennem troen, har
Kierkegaard også nogle forbilleder, vi skal lære af nemlig lilien og fuglen,
og det er netop i denne sammenhæng, vi hører fordringen: ”Du skal blive
barn igjen.” (Kierkegaard (LF) 1991: 134). Barnet skal her ikke forstås som
det legende uvidende væsen, men som én der er underlagt en myndighed
altså forældrene. Det forstår et bestemt udtryk: Du skal (Ibid).
Det interessante er her, at barnet ikke spørger om grunden. Der
ligger med andre ord en erhvervet umiddelbarhed i det at blive barn igjen:
Ja, selv om man vilde give det en Evighed til at overveie, Barnet vilde ikke behøve
den […] thi at det Barnet skal, det skal Barnet, det staaer fast, og har aldeles Intet
med Overveielse at gjøre. (Ibid.)
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Men dette er hverken et slutpunkt eller blot en hændelse. Det er en
proces, der kommer i stand gennem opdragelse. På samme måde som
forældrene opdrager barnet, skal mennesket som Guds børn lade sig
opdrage og forstå alvoren i dette ”du skal” (Kierkegaard (KG) 1991: 184).
Barnet er igen figuren, der fungerer som forbillede:
...vær som Barnet, naar det ret dybt fornemmer, at det lige over for sig har en Vilie,
hvor der kun hjælper Eet,
at lystre – naar du lader dig ved hans (Guds)
Uforanderlighed opdrage... (Kierkegaard (GU) 1991: 264). (Min tilføjelse)

Dette citat rejser minimum to centrale spørgsmål, som vi skal prøve
at forfølge. Hvad er Gud? Og hvordan skal vi nærmere bestemt forstå
denne opdragelse?
Hvis man retter blikket mod flere af de Opbyggelige Taler, definerer
Kierkegaard Gud som kærlighed. 16 Men der er ikke tale om en forfængelig,
omskiftelig, erotisk eller platonisk kærlighed men, som vi også så antydet i
det forrige citat, dén Uforanderlige Kærlighed.
Dette skal dog ikke opfattes som et abstrakt udtryk eller en
uhåndgribelig idé, men noget der er knyttet til selve bevægelsen. At blive
sig selv, er en bevægelse på stedet, men samtidig en forandring, da den
enkelte selv skal blive stedet, hvor Gud er (Kierkegaard (TTL) 1991: 259).
Man kunne også sige, stedet hvor den uforanderlige kærlighed er.
Dette betyder endvidere, at Gud ikke skal forstås som en metafysisk
skabergud eller en overjordisk kraft, han er ikke den store opretholder
eller håbet om et liv efter døden:
Man seer Gud i det Store, i Elementernes Rasen og i Verdenshistoriens Gang, man
glemmer reent, hvad Barnet forstod, at naar det lukker sine Øine, saa seer det Gud.
(Op. cit.: 266)

Vi skal dog ikke afvise at kærligheden, når den betragtes under denne
begivenhedskategori, muligvis kunne læses som en kraft, der indeholder
en metafysisk dimension. En bestemmelse af Gud som kærligheden

16

Se fx Kierkegaard 1991 (LF): 136
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cementerer nemlig ikke en entydig definition af, hvad denne kærlighed er.
Ved en gennemlæsning af Kierkegaards omfangsrige brug af billedsprog i
beskrivelsen af gudsforholdet er der flere læsninger, som tilbyder sig. Vi
skal dog ikke her forfølge denne problematik blot gøre opmærksom på
gudsbegrebets kompleksitet.
Det vigtige spørgsmål for denne undersøgelse er imidlertid hvordan
vi nærmere bestemt skal forstå Kierkegaards begreb om opdragelsen? At vi
skal blive stedet hvor den uforanderlige kærlighed er. Opdragelsen er hele
tiden centreret omkring det barnet forstod, dette ”Du skal”, som synes at
sikre mod fortvivlelsen. Men hvordan skal vi forstå indholdet af pligtens
fordring? Kierkegaard skriver: ”Hvorledes sikkres da Budets Kjerlighed
mod Fortvivlelse? Ganske simpelt, ved Budet, ved dette 'Du skal elske.'”
(Op. cit. (KG): 45). Kærligheden skal altså ikke forstås som et sværmerisk
udtryk, men som handling- at elske (Op. cit.: 181). Det er opdragelse, der
fører til opbyggelse, at opbygge kærligheden i det andet menneske, ved at
forudsætte kærligheden i grunden (Op. cit.: 212). Det er et centralt begreb i
Kierkegaards tænkning, som vi dog ikke her skal komme nærmere ind på.
Vi skal blot forstå, at troen ikke er en tro på noget ydre men en bevægelse
og en bestemt livsanskuelse eller holdning, der udmønter sig i konkrete
handlinger, samt at pligten ikke er et dogmatisk påbud eller kommando
men udtrykker et personligt gudsforhold. Man skal med andre ord blive
den kærlige. Man kunne derfor sige, at Kierkegaard allerede har elimineret
dragen hos Zarathustra.
Vi har nu undersøgt hvorledes både Nietzsches og Kierkegaards brug
af barnet som metafor kan forstås som en ny begyndelse, som punktet
mellem bevægelsen væk fra sit tidligere selv og henimod sit egentlige selv.
Vi har set hvorledes barnet kan forstås i forhold til troen, nemlig som en
erhvervet umiddelbarhed, der lyder pligten ”du skal.” Før vi diskuterer
denne position yderligere, skal vi først afdække, hvordan barnet skal
forstås i forhold til overmennesket hos Zarathustra.
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Barnet set i forhold til overmennesket:
Barnet er hos Nietzsche symbolet på en ny begyndelse, uskylden og en
frisættelse fra de gamle værdier. Denne nye situation bliver beskrevet på
mange forskellige måder, fx at ånden nu vil sin egen vilje og vinde sin egen
verden (Nietzsche 2006: 24). Eller som det senere hedder: ”Jeres vilje og
jeres værdier sætter I ud på tilblivelsens flod.” (Op. cit.: 99).
Dvs. barnet er muligheden, det at kunne skabe ud over sig selv, sætte
sine egne værdier og give tilværelsen en ny mening, hvorimod
overmennesket er det at skabe udover sig selv, altså ikke blot muligheden
men selve aktiviteten. Overmennesket er derfor ikke en person, men en
bestemmelsesløs plads, som individet selv skal fylde ud. Man kunne sige,
at det er en livsanskuelse, der er blevet til ude på floden. Men dette
betyder, at horisonten er vidt åben, for man er ikke på forhånd bestemt til
noget. At skulle skabe mening i en meningsløs verden, dét er den egentlige
storhed men samtidig en angstprovokerende opgave:
Frygteligt er det at være alene med sin egen lovs dommer og hævner. Således kastes
der en sten ud i det tomme rum og i den isnende ånde af ensomhed. (Op. cit.: 57)

Man kan sige, at det, overmennesket har indset, er nemlig at den
gamle verden, som nu er gået under, var den egentlige nihilisme, så verden
har strengt taget ikke mistet sin mening, det er blot med Guds død blevet
tydeligt, at den aldrig har været der. Overmennesket skaber ikke kun sin
egen mening, men formår tilmed at leve med denne nyvundne indsigt. Det
handler, som Zarathustra poetisk udtrykker det, om at tage fat i afgrunden
med ørnekløer (Op. cit.: 254).
Man kan da imidlertid sige, at overmennesket følger sit eget ”du skal”
nemlig det der lyder ”du skal ville.” Den der omvendt ikke formår, men
undviger denne opgave kalder Zarathustra ”det sidste menneske.” (Op.
cit.: 15-17). Men er barnet og overmennesket da to forskellige figurer? Man
kunne måske sige, at overmennesket er barnet i sin fortsatte bevægelse og
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selvtranscenderende tilblivelse, der bestandigt kræver anstrengelse for at
kunne tøjle afgrunden:
For at den skabende selv kan være barnet, der skal fødes på ny, må han også ville
være den fødende og den fødendes smerte. (Op. cit.: 75).

Men hvordan skal vi forstå denne position i forhold til Kierkegaard?
Ville denne perspektivisme kunne rumme en ny gudsforståelse centreret
omkring et nyt du skal! der rækker udover overmenneskets egen vilje, eller
er Zarathustras barn i virkeligheden fortvivlet? Disse to spørgsmål vil vi nu
prøve at forfølge.
Udfra de observationer, vi indtil videre har gjort os, er det tydeligt at
Kierkegaards gudsforståelse er en anden, end den Zarathustra gør op med.
Både Nietzsche og Kierkegaard er religionskritikere, begge er de ude efter
samtidens

intstitutionaliserede

vanekristendom.

For

Nietzsches

vedkommende er det ikke blot en kritik men en dødskrig mod
kristendommen (Nietzsche 2009: 93). Men det er så at sige den bestemte
udformning, som den institutionaliserede kristendom har fået, der er
genstand for Nietzsches kritik (Blok 2010: 210). Det er nemlig
bemærkelsesværdigt, at Nietzsche faktisk synes, at være åben over for en
oprindelig form for kristendom:
i grunden var der kun én kristen, og han døde på korset […] det som gennem to
årtusinder er blevet kaldt en kristen, er blot en psykologisk selv-misforståelse. (Op.
cit.: 56-57)

Dette skel mellem en oprindelig kristendom og den senere dualistiske
udformning er en distinktion, der ifølge Blok er vigtig at have for øje
(Ibid). Hun påpeger, at kristendommens slavemoral, dvs. viljen til
autoritet og forjættelsen om et overjordisk håb, ifølge Nietzsche står i
direkte kontrast til Jesu' budskab om et himmerige på jorden (Op. cit.
Blok: 208).
Nietzsche selv kalder det således for ukristeligt at tale om et Guds
rige hinsides verden, det er hverken over jorden eller efter døden
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(Niezsche 2009: 52-53). Der er heller ikke tale om en skabergud, en
guddommelig finger bag det store verdensspil (Op. cit.: 54). Vi skal dog
ikke på den baggrund erklære Nietzsche for kristen, da vigtigheden af
synspunktet vedrørende den omtalte distinktion forbliver uklart i forhold
til resten af forfatterskabet. Vi skal blot gøre opmærksom på, at han
foretager et sådan skel. Endvidere er det i denne sammenhæng værd at
bemærke, at Nietzsches religionskritik ikke ender i en altomstyrtende
ateisme:
Det, som skiller os ud, er ikke, at vi ikke genfinder nogen Gud […] men at vi ikke
opfatter det, som hidtil er blevet æret som Gud, som ”guddommeligt”, men som
ynkværdigt […] som en forbrydelse mod livet. (Op. cit.: 68)

Den Gud Nietzsche sigter til at genfinde, er dog ikke en kristen Gud,
men Dionysos til hvem vi derfor kort skal knytte et par kommentarer.
Antikrist og Dionysos udgør den samme tankefigur - symbolet på vildskab,
beruselse, omkalfatring og, kunne vi sige, frisættelse fra den tyngende ånd
dvs. selve modstanden, løvens vilje. Zarathustra er ikke Dionysos, men dog
et dionysisk uhyre (Nietzsche 1999: 36). Han gennemgår selv en dannelse,
samtidig med at han forkynder denne dannelseslære, der er karakteriseret
som antikristen/dionysisk (Op. cit.: 33).
Kunne man da gå så vidt som til at læse Zarathustra som en
messianismens genkomst i skikkelse af en dionysisk dannelsesfigur, og
hvordan kan man forstå denne forløsningstanke i forhold til pligtens du
skal som formuleret hos Kierkegaard? Vi skal i det følgende overveje disse
spørgsmål for at se hvorvidt Nietzsches perspektivisme kunne være åben
over

for

et

sådant

du

skal,

eller

om

dette

selvskabende

og

selvbestemmende over-menneske i virkeligheden er fortvivlet.
Nietzsches (u)mulige adoption af skal'et
Vi har før påvist, at dette Du skal! som det er formuleret hos Kierkegaard,
er et andet Du skal! end det Nietzsche gør op med. De repræsenterer to
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forskellige gudsopfattelser. Men hvad ville Nietzsche sige til Kierkegaards
forløsningstanke?
På den ene side er det fristende at læse Kierkegaards gudsbegreb som
et udtryk for heteronomi, der således ville kollidere med Nietzsches
autonomitanke.
På den anden side ville en sådan bestemmelse være en forsimpling af
Kierkegaards gudsforståelse.
Som vi tidligere har set, skal man selv blive stedet, hvor Gud er,
hvilket udmønter sig i handling og gerning. Men selve kilden er usynlig og
vil forblive skjult. Kierkegaard sammenligner således Guds kærlighed med
et lys, hvis stråler oplyser verden, men vender man sig om, for at trænge
ind i dette hemmelige udspring, bliver man blændet og ender i mørke (Op.
cit. (KG): 19).
Det kunne altså umiddelbart se ud til, at Kierkegaard bevæger sig i et
dunkelt område mellem heteronomi og autonomi. Der er ikke tale om fri
vilje, men heller ikke om fatalisme. Vi skal dog ikke her forfølge denne
frihedsproblematik, da det dels ville kræve en kontekstualiseret analyse af
den tradition, der hedder tysk idealisme, som Kierkegaard skriver sig ind i,
og dels finder vi en lignende pointe andetsted, nemlig i forbindelse med
opdragelsen.
Som vi har set er der en myndighed forbundet med opdragelsens Du
skal!, dog ikke forstået som en kommando, men snarere som en faderlig
kærlighed til et barn. Opdragelsen er på én gang den største trøst og den
største anstrengelse samt den største mildhed og strenghed (Op. cit.: 359).
Eller sagt på en anden måde: ”Afhængighed af Gud er den eneste
Uafhængighed, thi Gud har ingen Tyngde...” (Op. cit. (OTA): 167).
Dette skal dog ikke forstås således, at Gud ingen betydning har.
Tyngden skal snarere forstås som jordiske (verdslige) bekymringer eller
tungsindet og fortvivlelsen, før den bemestres. Dvs. at Guds opdragelse er
streng, for der ligger en dyb alvor bag dette du skal! men denne
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afhængighed skal samtidig forstås som den egentlige frisættelse. At denne
fordring om ubetinget lydighed skulle være grundet i kærlighed, siger
Kierkegaard, er noget, mennesket ikke kan få ind i sit hoved (Op. cit. (LF):
157).
Man kunne måske sige, at Nietzsche netop ville have svært ved at
forlige sig med et ydre uudgrundeligt fixpunkt, der fungerer som styrelse
og opdrager, men omvendt er hans egen dionysosfigur vel netop en
lignende omvæltende kraft, som kærlighedens internaliserings- og
manifesteringsbevægelse er hos Kierkegaard? Det er jo i det enkelte
menneske, at åndsbevægelsen finder sted, der igangsættes af denne kraft,
og udmønter sig i en ny livsanskuelse, handling og gerning. Det er dog
imidlertid svært at udlede et svar fra Nietzsches side, om hvorvidt han ville
kunne acceptere opdragelsens Du skal!, fordi han ikke tænker tanken om
den oprindelige kristendom til ende, og når derfor heller ikke til samme
overvejelser som Kierkegaard.
Han forsøger ikke at rekonstruere den oprindelige kristendom, men
formulerer i stedet sit filosofiske projekt gennem allegoriske fortællinger
og kritiske skrifter inden for et selvkonstrueret mytologisk rammeværk.
Man kunne da sige, at selvom Nietzsche ikke formulerer sit projekt
inden for et kristent perspektiv, er der en tydelig inspiration. Endvidere
peger vores læsning på, at der i flere henseender kan siges at være en
strukturel endsige kongenial lighed mellem Nietzsche og Kierkegaard.
Dette kan yderligere understøttes af en interessant pointe, som vi finder i
”Øieblikket nr. 5,” hvor Kierkegaard formulerer kristendommens tanke i
én sætning: ”at ville forandre Alt.” (Kierkegaard (Oi5) 1991: 178). En sådan
kongstanke kunne ligeså vel have været Nietzsches diktum. Hvis vi derfor
skal tale om en messianismens genkomst hos Nietzsche, skal det nok i
højere grad forstås som Dionysos' hjemkomst.
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Kritisk sammenstilling af de to positioner
Trods denne lighed, som vi har forsøgt at belyse, synes Nietzsche altså ikke
på samme måde at re-etablere et lignende fixpunkt, som ville kunne
afvikle frihedens svimmelhed over afgrunden. Hvis horisonten åbner sig
på vid gab efter åndens frisættelse og alle perspektiver og fortolkninger i
princippet bliver mulige, opstår risikoen for afmagt og passivisering. Hvis
vi et øjeblik vender tilbage til Anti-Climacus, finder vi denne tilstand
beskrevet som mulighedens 17 fortvivlelse: ”Tilsidst er det som var Alt
muligt, men just dette er, naar Afgrunden har slugt Selvet.” (Op. cit. (SD):
93).
Mod denne indvending kunne man sige, at overmennesket netop er
den, der formår at tøjle afgrunden og ikke lade sig opsluge ved at anlægge
sit eget perspektiv, at lade sin egen viljes lov være navigationen i det
uendelige mulighedsrum. Men denne figur minder til forveksling om én af
fortvivlelsens potenserede skikkelser, som Anti-Climacus senere behandler
– handlende at ville være sig selv i trodsens fortvivlelse: ”Selvet er sin egen
Herre, absolut, som det hedder, sin egen Herre, og just dette er
Fortvivlelsen...” (Op. cit.: 123).
For Anti-Climacus er troen nemlig den eneste evige modgift mod
fortvivlelsen. Hvis vi tilmed vender tilbage til vores analyse af pligtens ”Du
skal” hos Kierkegaard, så vi beskrevet, hvordan troen skal forstås i forhold
til kærlighedens ”du skal elske” som sikrer mod fortvivlelsen. Vi skal
naturligvis holde de to positioner adskilt, men lige her kunne AntiClimacus' definition af tro, faktisk passe fint med Kierkegaards definition
af kærlighed. At man måske netop lyder dette ”du skal”, fordi man tror på,
at for Gud (kærligheden) er alt muligt.
Det store og afgørende spørgsmål i vores undersøgelse, rejser sig i
kølvandet på disse forsikringer mod fortvivlelsen, for kan fortvivlelsen
Denne mulighed adskiller sig fra troens mulighed ved at have mennesket og ikke Gud
som målestok (jf. SD: 133).
17
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udryddes fuldstændigt? Det interessante er, at både Anti-Climacus og
Kierkegaard faktisk synes at svare nej! (Op. cit.: 177-78). Disse forsikringer
er altså ikke et udtryk for deres standpunkt, men skal forstås som et led i
diskussionen

af,

hvad

tro

er.

Hvis

vi

vender

tilbage

til

den

dobbeltbevægelse, vi hele tiden har centreret vores analyser om, er der jo
netop ikke tale om en successiv fuldkommengørelse, men en processuel
aktivitet, en stadig vorden. Troen skal nemlig ikke forstås som et endemål,
en

endelig

og

afsluttet

aktualisering

af

sig

selv.

Kærlighedens

uudtømmelighed og tilstedeværelse er en egenskab som må erhverves i
ethvert øjeblik for at være en virksom gjerning (Op. cit. (KG): 289). Hvis
dette ikke var tilfældet risikerer kærligheden at afmattes i vanens
ligegyldighed (Op. cit.: 41). Det handler med andre ord om at bevare
lidenskaben gennem pligtens ”du skal.” Men denne evindelige revurdering
er samtidig troens strid, som man hver dag kan få anledning til at forsøges
i, at man aldrig kan få vished én gang for alle, men som Kierkegaard
skriver: ”...den Vished, at Du, netop Du, troer, maa Du i ethvert Øieblik
faae ved Guds Hjælp.” (Op. cit.: 361).
Dette synspunkt er et vi også finder hos Johannes de silentio, i hans
beskrivelse af Troens Ridder, som netop heller ikke er fuldkommen sikret
mod fortvivlelse, her beskrevet som det Almene – etikken: ”Troens Ridder
derimod holdes søvnløs; thi han prøves bestandig, og i ethvert Øieblik er
der en Mulighed af at kunne vende angrende tilbage til det Almene...”
(Kierkegaard (FB) 1991: 71)..
Vi skal i det følgende forsøge at belyse Troens Ridder som en figur,
der udtrykker det processuelle element i troens bestandige erhvervelse
gennem de to centrale begreber, som var forbundet med opdragelsens Du
skal!, nemlig tavshed og lydighed.
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Tavshedens dialektik
I lyset af den forrige analyse og sammenstilling er det imidlertid
interessant at fæstne sig ved den ensomhed, der opstår som konsekvens af
opgavens individuelle udførelse altså at blive sig selv. Hos Nietzsche, så vi
hvordan de hule værdiers demaskering afslørede nihilismen og generede
en tilstand af ensomhed. En ensomhed der naturligvis også knytter sig til
opgavens individuelle rettethed og den enkeltes autonomi.
Hos Johannes de silentio er der en lignende ensomhed på spil.
Troens Ridder er alene om sin opgave, der ikke kan uddeligeres og ikke
kan meddeles, dvs. den må udføres i tavshed. Dette er et komplekst
begreb, som rummer mange betydningslag, hvoraf vi kun skal fremhæve
to, som tydeliggør frugtbarheden i en stereoskopisk læsning af det
pseudonyme- og opbyggelige forfatterskab hos Kierkegaard i forhold til at
afdække det prossecuelle element i bevægelsen.
På den ene side bliver tavsheden beskrevet i forhold til Troens
Ridder, som en tilstand der udtrykker troens ukommunikerbarhed. Enhver
italesættelse, udredning eller forklaring opererer inden for tænkningens
område, men tro er netop ikke en tankeoperation, men ligger hinsides
ethvert rationale. 18 En pointe der både understreges af Johannes de
silentio gennem sin beskrivelse af Troens Ridder, der må gå den ensomme
vej, uden at kunne gøre sig forståelig for andre (Op. cit.: 73), og af
Kierkegaard selv i de opbyggelige taler, som vi så det beskrevet i forhold til
den erhvervede umiddelbarhed. Barnet er tavst og spørger aldrig efter
grunden.
På den anden side finder vi, hos Anti-Climacus, tavsheden knyttet til
en dæmonisk kategori nemlig i forhold til den figur, han kalder den
lidende i trodsens fortvivlelse, da han ikke vil åbenbare sig, men forbliver i
For at undgå misforståelser, skal det siges at refleksionen ikke kan tilvejebringe en
bevægelse. Hos Kierkegaard er det springet, og ikke fx mediationen, som hos Hegel, der
forklarer bevægelsen (jf. FB s. 40). Dvs. at den processuelle karakter i forhold til troen
ikke skal forstås som et refleksivt element.
18
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sin tavse indesluttethed. En tilstand der hos Anti-Climacus er selve
definitionen på det dæmoniske (Op. cit. (SD): 126 f). Johannes de silentio
har dog allerede øje for denne dobbelthed idet han understreger
paradokset, at tavsheden både rummer det guddommelige (guddommens
samviden med den enkelte) og det dæmoniske (Op. cit. (FB): 80).
Denne dobbelte betydning, som man nærmest kunne kalde en
tavshedens dialektik, er typisk for Kierkegaard, og det ville være
nærliggende, at læse denne diskrepans som udtryk for en uenighed mellem
pseudonymet og Kierkegaard selv og derved argumentere for en adskilt
læsning. Det vil vi dog imidlertid ikke gøre. Vi vil i stedet bruge disse to
definitioner af tavsheden til at tydeliggøre bevægelsens processuelle
karakter. Den afgørende forskel mellem den lidende og Troens Ridder, er
nemlig ikke at fortvivlelsen gennem troen er forsvundet, men at den er forvundet. Det er så at sige det at tøjle afgrunden, som muliggøres gennem
den erhvervede umiddelbarhed, en aktivitet der må læres af barnet og som,
udtrykt med denne metafor, kun får tone i det opbyggelige forfatterskab.
Denne tanke om det processuelle element kan endvidere understøttes
af Kierkegaards begreb om hin Enkelte som han, under eget navn, udfolder
i Synspunktet for min Forfattervirksomhed:
hiin Enkelte i hvilken tanke, […] en heel Livs- og Verdens-Anskuelse er
concentreret […] er Aandens, Aands-Opvækkelsens Categorie. (Kierkegaard (SFV)
1991: 91 ff.)

Hin enkelte er ikke bare det enkelte menneske udskilt i sin
individualitet, men udtrykker så at sige hele bevægelsen. Det interessante
er imidlertid om der findes et lignende udtryk der kunne fungere som
argument for bevægelsens proceskarakter frem for blot en successiv
stadieteori hos Nietzsche?
Som vi indtil videre har fremlagt bevægelsestanken hos Nietzsche,
kunne man foranlediges til at tro, at det måske var sidstnævnte struktur,
der var tale om. At åndens tre forvandlinger netop er en trinvis afvikling af
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forskellige led i åndens udvikling, der til sidst kulminerer med
overmennesket. Dette er dog heller ikke forkert, men som vi skal se, er det
vigtigt at have øje for hele bevægelsens homogenitet og bestandige
aktivitet.
Dette bliver tydeligt hvis vi fremhæver endnu en trope i den
overordnede metaforik der omkranser Zarathustras figurgalleri. I sin
karakteristik af overmennesket, bruger han en bestemt analogi, nemlig
lynet (Nietzsche 2006: 15).
Lynet symboliserer vildskab, ødelæggelse og omkalfatring, altså de
selv samme konnotationer der var knyttet til det dionysiske. Med dette
billede in mente, kunne man altså læse overmennesket som udtryk for hele
bevægelsen, da lynanalogien peger på selve kampen, løvens vilje der sætter
sig igennem. Dette bliver endvidere tydeligt når man overvejer den
besnærende lighed der er mellem kamelen og overmennesket, nemlig som
byrde-bærerer. Forskellen er dog, at kamelen er uvidende om sin byrde da
nihilismens egentlige karakter endnu er mørklagt og tilsløret af det tomme
pligtideals uigennemsigtighed, hvorimod det hos overmennesket er blevet
åbenbart. Man kunne da sige, at kamelen ukritisk bærer denne byrde,
hvorimod overmennesket har forvundet og stadig forvinder den
meningsløshed der følger med nihilismens afsløring, og selv formår at
skabe mening i lyset af den. Dermed bliver der åbnet op for, at
overmennesket ikke kun er et barn af det kommende, men også peger
bagud på sine tidligere eksistensmodi – løven og kamelen, dvs. selve
bevægelsens
figurernes

processuelle
interne

element.

relationer

og

Denne

sammenhæng

betydningslag

finder

vi

mellem
også

i

dionysosfiguren. Kofman har eksempelvis fortolket én af Nietzsches
beskrivelser af Dionysos således:
The nakedness of Dionysos does not symbolize the very presence of Being in its
truth, but the innocence of a
life […] which is strong enough not to be
ashamed of its perspectives and evaluations... (Kofman 1993: 97).
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Vi kunne læse denne udlægning som en betoning af det processuelle
element. Uskyldigheden peger på barnet, der symboliserer den nye
begyndelse i kraft af sin nøgenhed,19 men som netop formår at fortolke og
anlægge sit eget perspektiv på verden uden at kollapse under nihilismens
byrde, hvilket kunne pege på en overmenneskelig dimension. Dionysos er
altså ikke symbolet på dobbeltbevægelsens isolerede kulmination eller
vendepunkt, men kan læses som den kontinuitet der er mellem
omkalfatringen og bevægelsens videre udformning.
Barnet – en idealfigur?
Hvis vi tilmed vender tilbage til vores analyser af barnet som metafor for
den erhvervede umiddelbarhed og samstiller det med den strid, der var
forbundet med den troende, løber vi umiddelbart ind i problemer.
For betyder det, at vi må forstå barnet, ikke som en analogi til den
troende, men som et ideal? At den erhvervede umiddelbarhed blot er en
forbilledlig, men umulig tilstand, da den troende aldrig helt og holdent
synes at kunne begrænse overvejelsen og refleksionen? Her er det vigtigt at
understrege at barnet skal forstås som en metafor, dvs. den troende er ikke
identisk med barnet, men kan lære af barnet. Man kunne sige, at det
nemlig handler om, ikke at overveje kærligheden, men internalisere den,
altså det at elske som et personlighedstræk, hvilket kræver, at den
erhvervede umiddelbarhed må erhverves i ethvert øjeblik for at være
lidenskabelig. Hvis der er tale om et ideal, kunne det være selve den
processuelle bevægelse.
Det interessante er, at Zarathustras beskrivelse af overmennesket
rummer en lignende form for strid. Her er det også muligt at læse
overmennesket som et ideal, men netop ikke som et slutpunkt, men en
stadig aktivitet. Zarathustra selv kan tjene som eksempel på denne
dobbelthed. I fortalen hedder det nemlig, at han er blevet forvandlet til et
19

Noget Kofman læser som en ikke-metafysisk tilstand (Op. cit. Kofman: 96).
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barn (Op. cit.: 10). Man kan da læse hele bogen som Zarathustras egen
dannelsesrejse. Han har en overmenneskelig karakter, hvilket netop
betyder, som Mette Blok bemærker, at han både er et ideal, et billede på et
menneske som endnu ikke findes og en fremtidig mulighed, men samtidig
også et imperfektum, der har brug for belæring og opdragelse og udvikler
sig undervejs (Blok 2010: 62-63).
Kritisk udblik og afsluttende bemærkninger
Man kan med fordel knytte et par kommentarer til de faldgruber som
denne undersøgelse kunne afstedkomme. Det skal siges, at vi har anvendt
barnefiguren i forhold til de udvalgte problemer, vi har haft til hensigt at
belyse, uden hensyn til hvad Kierkegaard i øvrigt ellers siger om barnet.
Det er nemlig langtfra en entydig figur, som bliver brugt på en lang række
måder, som vi ikke her har kunnet gøre rede for. Lignende problemer gør
sig naturligvis gældende med det udvalgte materiale af Nietzsches tekster.
Vi har fx undladt at analysere den figur, der optræder i billedet med
linedanseren

og

forårsager

dennes

død,

nemlig

spasmageren

(Possenreißer), hvis betydning vi ikke har haft plads til at afdække.
Konklusion
Vi har nu behandlet den dobbeltbevægelse og forvandling, der er
karakteristisk for henholdsvis Kierkegaards og Nietzsches tænkning, og
som rummer den samme tankefigur, nemlig at tabe sig selv, for at vinde
sig selv. Hos Anti-Climacus så vi, at den første bevægelse kan forstås som
en bevægelse væk fra dét selv, der hele tiden forsøger at være noget andet
end sig selv, en proces der løber gennem fortvivlelsen mod troen. Barnet
bliver da den afgørende metafor for bevægelsens sidste led hos
Kierkegaard. Ved at blive barn på ny, erhverver man sig den
umiddelbarhed, der konstituerer troen i handling og gerning gennem
pligtens ”du skal elske.” Hos Zarathustra frisættes ånden ved at bevæge sig
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væk fra dens tidligere selvopfattelse tynget af de dikterende værdier
gennem en metamorfose, hvoraf barnet som det sidste led, symboliserer
en ny begyndelse der i sin videre skabelsesproces bliver overmenneske.
Det interessante er, at både troen hos Kierkegaard og overmennesket hos
Nietzsche begge skal forstås som livsanskuelser, måder at være i verden på
gennem aktiv handling og bestandig prøvelse og tilblivelse. Det er
endvidere uklart hvorvidt også Nietzsche kan læses som en kristen tænker.
Man kunne måske sige, at det ikke er den eneste løsning, men én blandt
flere muligheder for overmennesket, netop fordi Nietzsche synes at være
åben over for en oprindelig kristendomsforståelse. I hvor høj grad denne
minder om Kierkegaards, har vi kun kort belyst. Et mere facetteret billede
ville kræve en yderligere og langt mere dybdegående analyse.
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Abstract
Det moderne menneske navigerer indenfor et virvar af kontekster,
relationer og mere eller mindre komplekse forståelser. Derfor er det nu,
mere end nogensinde før, af største vigtighed for den enkelte at være i
stand til at adskille og kategorisere disse mange kontekster, relationer og
forståelser på en hensigtsmæssig og meningsfuld måde. Hvis ikke, kan
individet, såvel som hele samfundet, ende i en meningsløshed og
fortabelse, der vil resultere i tab af personlig mening såvel som af
autonomi. Præcis som vi ser det udfolde sig i dag. Netop her kan Søren
Kierkegaards begrebsanalyser hjælpe os til at skabe vüet.
Kierkegaard og meningen
Det er et kendt faktum, at Søren Kierkegaard opererede indenfor dybt
forskelle forståelseskategorier. I de Philosophiske Smuler bliver vi for
eksempel introduceret til to forskellige begreber, der tilsammen danner
rammen for den udviklede menneskelige forståelse; anledningen og
forudsætningen. Det at modtage en lære, og det at være i stand til at forstå
denne lære ud fra de rette kriterier.
Denne adskillelse er gennemgående i Kierkegaards forfatterskab,
hvor de forskellige måder hvorpå et begreb kan anskues, er det centrale
tema. Ikke blot sprogfilosofisk men tillige erkendelsesteoretisk og
teologisk da forståelsen af sproget og sprogets kategorier er det centrale for
den autentiske livsførelse, der hos Kierkegaard er så vigtig for hiin enkelte.
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Hvad Kierkegaard sigter imod, kan vi alle blive klogere på ved at læse
værket ”Bogen om Adler”, der har den meget sigende undertitel ”Nutidens
Religieuse Forvirring”.
For det er netop de sproglige forvirringer, der spiller mennesket et
pus, når det fortabes. Den forvirring, som opstår når det, der tilhører en
kategori behandles med en anden, og på denne måde skaber rammen for
menneskets fortabelse og filosofiens mange afveje.
Det handler dermed også om, hvordan vi kan forstå filosofien og dens
meningsfulde brug.
Vel at mærke uden at vi ender i en mærkværdig praktisk etikførelse
med præfabrikerede forståelser af rigtig og forkert, der leder os resten af
vejen for, at vi dermed glemmer det mere meningsgivende; ’meningsfuldt’
og ’meningsløst’. For det er netop i konteksten og forståelsen af denne
kontekst, at det meningsfulde har hjemme.
Datidens kvalitative forvirring
I Kierkegaards posthume skrift ”Bogen om Adler” kommer hans forståelse
af

disse

begrebskategorier

til

udtryk

i

retning

af

en

basal

kategoriforvirring: Hvis subjektet tager det, der kan tage sig ud som et
troens spring – det vil sige har modtaget anledningen til at tro – men dog
ikke besidder forudsætningen. Det vil sige forståelsen af det at tro og dets
begrebskategori; af hvad og hvordan dette kan tros på. Hvilke følger har
dette i så fald for individet?
Det har rammende følger for individet. For der kan jo logisk set ikke
være tale om et troens spring ind i en kontekst, hvorom der ingen
kontekstuel forståelse foreligger for subjektet. På samme måde som
forstanden hos Kierkegaard må forstå, at paradokset er noget kvalitativt
forskelligt fra sig, og dermed uforståeligt for at kunne forstå det. Så kan
individet ikke tro noget, som det ikke besidder den rettet begrebsforståelse
- den rette forudsætning om.
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Denne moralske og forståelsesmæssige kvababbelse er netop, hvad
der kan udledes af Kierkegaards analyse af præsten Adler. Men hvorfor er
dette nu så specielt? Jo, fordi det sker med noget så ukierkegaardsk som
ved et konkret eksempel, og under noget så ukierkegaardsk som hans eget
navn. Altså konkretiserer han selv problematikken på en håndgribelig
måde. Og hvad vigtigere er; han står ved det som andet end blot et
tankeeksperiment, der skal gøre os klogere på eksistensen.
For hvad er eksistensen? Det må vi lade hiin enkelte om at besvare.
Men for at besvare netop dette så vigtige spørgsmål, må det gøres med de
rette forudsætninger til at møde den rette anledning med. Og her er
begrebsafklaringen af største vigtighed.
Adolph Adler var en dansk præst, der levede mellem 1812 og 1869 og
kom i det uføre at mene at have fået en åbenbaring, hvori han fik besked
på at brænde sine tidligere værker og udelukkende holde sig til biblen.
Efterfølgende blev Adler i 1844 suspenderet fra sit embede af statskirken
og fik året efter fire spørgsmål til besvarelse af samme instans. I disse
besvarelser viste han sin klare uoverensstemmelse med sit første: At have
haft en åbenbaring. En åbenbaring hvor individet, hvis det er udsat for
denne, rykkes ind i en helt ny kvalitativ kategori. En kategori som
Kierkegaard

udnævner

den

’paradoks-ekstraordinære’.

Adlers

misforståelse ligger helt grundlæggende i en basal kategoriforvirring, eller
begrebsforvirring om man vil. Og opstår ifølge Kierkegaard, da Adler taler
om kristne kategorier indenfor et forståelsessystem, der ligger udenfor
denne kristne kategori 20. Derimod ligger det anvendte forståelsessystem
indenfor den kvantitative forståelse, hvor alt menes at være i stand til at
blive sat i system 21. Altså et fornuftens forståelsessystem, som bliver brugt
til at forklare begreber og tilfælde, der i Kierkegaards optik og analyse er
Et forståelsessystem, der i Kierkegaards ordforråd bliver påklistret så mangfoldige
prædikater som hegelianisme, forretningssproget, spekulationen og den kvantitative
kategori. Her vil den blot blive refereret til som ”den kvantitative kategori”.
21 Her menes der Kierkegaards forståelse af det hegelske teleologiske system.
20
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hjemmehørende i det kristne, og dermed tilhører den kvalitative kategori.
En kategori hvorom der ingen bevisførelse kan føres.
Da nu Adler tænkte indenfor den ene kategori – den kvantitative –
for derefter at behandle det, der ligger indenfor en anden kategori – den
kvalitative - med åbenbaringsbegrebet var ulykken uundgåelig. Dette
tydeliggøres især igennem selve åbenbaringsbegrebet, der hos Adler
undergår en sådan forandring, at det i sig selv er modstridende med dets
egen betydning. Adler begynder med fornuften at analysere det
transcendent – fra forstanden og objektive sprog – givne udgangspunkt; at
have fået en åbenbaring. Forvirringen opstår dermed - som Kierkegaard
ser det - ved, at Adler blot nu er grebet af den kristen læres kvalitative
status, men dog forvirrer sig ved sit gamle, og hermed overfører det at
være reddet på en vidunderlig måde 22 over på det at have haft en
åbenbaring 23 ved at fornuftssætte oplevelsen.
Adler udvikler dermed et forkvaklet forhold til den dialektik, som
Kierkegaard mener er alfa omega indenfor den kristne kvalitative sfære.
Og det har sine konsekvenser, da Adlers tilegnelse af begrebet, og dermed
forudsætningen, ikke er på plads ifølge Kierkegaard:
En saadan Dialektiker kan ypperligt leve i den Indbildning at: a) det at være kaldet
ved en Aabenbaring og have modtaget en Lære; b) det at være reddet paa en
vidunderlig Maade; c) det at have haft et begeistret Øieblik: at det saadan er Eet og
det Samme. (Kierkegaard 1984:118)

Ved udeblivelsen af denne kvalitative dialektik – der viser begrebets
meningsfulde brug indenfor dets rette kategori i forhold til subjektet – kan
a, b og c sagtens være hinanden lig, da kategoriforskellen og den
kvalitative forskel, der her ligger, ikke kommer til udtryk.

I den betydning, at Adler er reddet ind i Kristendommen ved egen forståelse af det
kristne og altså ikke af noget transcendent.
23 Adler bruger da også begge begreber om hans oplevelse, hvilket ikke stemmer overens
med Kierkegaards begrebsanalyse, hvori der er en kvalitativ forskel mellem åbenbaring og
at være reddet på en vidunderlig måde.
22
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Dette medfører efterfølgende et hav af misforståelser, der alle
grunder i udgangspunktet: Den manglende dialektiske forståelse af
sfærerne. Adler forstår nemlig ikke, at han er rykket ind i en kvalitativt
anden sfære med en kvalitativt anderledes sprogbrug og -forståelse ved
hans påståede åbenbaring:
Og dog er, som viist blev i Indledningen til denne Bog, det at Lære er ham meddeelt
ved en Aabenbaring det Afgørende, det som kategorisk rykker den hele Sag og det
hele Forhold ind i en ganske anden Sphære end den, i hvilken Mag. Adler med samt
hans Lære kan høre hjemme. (Kierkegaard 1984:135)

Han bliver altså ikke stående ved sit første; at han har modtaget en
åbenbaring. Han går derimod på kvantitativ manér videre til at reflektere
over åbenbaringen som en oplevelse. En oplevelse, som er subjektivt givet
og dermed ikke af det objektive – som en åbenbarelse jo er. Adler ville ved
en ægte åbenbaring være blevet rykket fra det konventionelle til det
’paradoks-ekstraordinære’. Men denne dialektiske forståelse rummer han
ikke. Vi har således at gøre med en person, der er kommet i berøring med
en anledning, men ikke er i besiddelse af den rette forudsætning; den
kristne kvalitative begrebsforståelse. Dermed kommer Adler til at være
fanget i ”Forretnings-Sprogets løbende Bestemmelser af at være
Christen” (Kierkegaard 1984:180), som Kierkegaard udtrykker sig. Adler
er nemlig opdraget indenfor den vestlige kristendom og har via dens
dogme om, at alle er kristne haft en selverkendelse pr. autonomi af at være
kristen. Men hermed forsvinder også den kvalitative forståelse og
dialektik,

der

må

være

den

forudsætning,

som

forhindrer

en

kategoriforvirring. Når den gudgivne befaling er sat som udgangspunkt, er
der jo netop tale om en distinktion fra det fornuftsmæssige. Fra det
kvantitative, fra det målelige. Vi er her i troens domæne. Men Adler
besidder ikke forståelsen af kristendommen som værende en tro, der
kræver en kvalitativt væsentlig afgørelse af individet.
Kategorifejlen er, at kristendommen i kraft af at være tro er indenfor
eksistenskategorien og dermed subjektiv. Åbenbaringen er objektiv, men
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tilegnelsen er subjektiv og står i en skarp kontrast til det objektive, der er
det konventionelle, som hviler på menneskefornuften og verdenshistoriens
år og tid/rum distinktionen – hvilket troen står udenfor, da alle individer
heri starter forfra. Hermed ligger den kvalitative distinktion også udenfor
sandsynlighed og teori, da det er funderet på den enkeltes afgørelse.
Derfor vækkes Kierkegaards harme overfor Adler, idet Adler gør sig
skyldig i kategorifejlen at dømme det kvalitative – der er det personlige
(forholdet) – ud fra kvantitative distinktioner som tid/rum og mængde.
Distinktioner, der med dets mangel på afstand til samtidigheden –
hvilket er kvalitativt i den kvantitative kategori – gør sagen til en
sandsynlighedsberegning under kvantiteten, der er forstandens kategori.
Det bliver dermed forskellig fra det enten-eller, som fordrer afgørelsen i
troen – og ikke til en samtidighed – ved det kvalitativt afgørende. Som
Kierkegaard gør rede for:
Enhver der har fjerneste Begreb om Dialektik i sin Pande maa dog indsee, at Den,
der troer det, naar det er skeet for 1800 Aar siden, han kan ligesaa godt tro det,
naar det skeer i dag – med mindre han troer det, fordi det er 1800 Aar siden,
hvilket slet ikke er at tro. Troer han det og det er skeet for 1800 Aar siden, saa er
han netop i Troen paradox samtidig med det som skete det i dag. (Kierkegaard
1984:90)

Adler har altså misforstået distinktionen mellem det kvalitative og
det kvantitative, idet han møder en anledning, som han i mangel på
forudsætning kalder en åbenbaring. Men forudsætningen for at tale om
dette fænomen er at være klar over og velkendt med den kvalitative
kategori, hvorunder begrebet ’åbenbaring’ hører hjemme

24

. En

begrebsforståelse Adler selvsagt ikke rummer, da han er fanget indenfor
den kvantitative kategoris tankemønstre, hvilket udelukker den subjektive
afgørelse som vi så var så vigtig indenfor den kvalitative sfære. Hermed
opstår sammenstødet, da Adler med sin begrebsverden – der er indenfor
En åbenbaring hvis kvalitative kategori Kierkegaard yderligere har redegjort for i Frygt
og Bæven, hvor han heri gør det klart, at overfor en for fornuften transcendent givet
befaling står individet alene og dermed er uden for konventionen.
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det kvantitative – møder troen og dets begrebsverden med den subjektive
afgørelse – der er indenfor det kvalitative – og efterfølgende søger at bruge
begrebet ’kristen åbenbaring’, som ikke er en del af hans forståede
begrebsapparat.

Dette

resulterer

derfor

i

den

begrebsmæssige

kategoriforvirring, da Adler ikke er opdraget indenfor den, i dette tilfælde,
rette begrebsverden og den dialektik denne rummer. En begrebsverden,
som Kierkegaard fandt så uendelig vigtig:
Grund-Skaden ligger i, at Mag. A’s theologiske, christelig-theologiske Dannelse og
Skole er mangelfuld og forvirret, og staar i intet Forhold til hans lyriske Grebethed,
medens han dog, formodentligt forledet ved Forestillingen om at være theologisk
Candidat, Præst, Philosoph troer sig i stand til at kunne forklare Noget, og overiler
sig med Produktivitet isedenfor at søge Ro og Dannelse og Optugtelse i det
christelige Begrebs-Sprog... men saa bliver det igjen en ganske simpel Følge, at hvis
han alligevel bliver produktiv, vil han Produktivitet enten komme til at hvile paa
hegelske forvirrede Reminiscentser, eller blive, originalt, begrebs-forvirrede, eller
en Blanding af begge Dele. (Kierkegaard 1984:199)

Adlers begrebsforståelse er altså indenfor én kategori, og følgen af dette er,
at hele hans videre forståelse og metodisk tankegang kommer til at hvile
på dette fundament.
Problemet er, at på den ene side bygger kristendommens
begrebssprog på specifikke kvalitative begrebsbestemmelser, der hviler på
transcendensens sfære – det ubegribelige, der ligger udenfor forståelsen og
blot må tros. En begrebsbrug, der har en anden metodisk gyldighed end
hverdagssproget og dermed kræver dannelse. På den anden side har
kristendommens begrebssprog gennemsyret verden i en traditionel
dagligdagsbrug, som ligger udenfor den oprindelige kvalitative kategori –
som overbevisningen om at det at være kristen hviler på det at bo i den
geografiske kristenhed. Hermed forvirrer Adler sig ind i forståelsen af
religiøs grebethed via hans dagligdagssproglige misforståelser, der gør, at
Adler ikke begriber begrebernes mening og dermed ikke forskellen mellem
den

kristne

grebethed,

med

dets

for

fornuften

transcendente

udgangspunkt, og den mere universelle grebethed med dets immanente
udgangspunkt:
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Grebetheden, hvilket er den christelige, er controlleret af Begrebs-Bestemmelser,
og naar Grebetheden omsættes eller udtrykkes i Ord for at meddeles, maa denne
Omsætning bestandigt skee indenfor Begrebs-Bestemmelser. (Kierkegaard
1984:202)

Det centrale er altså at forstå de sproglige kategorier. Og denne
forståelse kommer af opdragelsen indenfor denne sproglige kontekst:
Der fordres for at kunne udtrykke christeligt foruden den universellere
Grebethedens Hjerte-Sprog tillige færdighed og Skole i de christelige BegrebsBestemmelser, ligesom der naturligviis forudsættes, at Grebetheden er af en
specifik qvalitativ Art, er den christelige Grebethed. (Ibid.)

Så problemet opstår ved, at et begrebssprog rykker sig fra en specifik
brug

over

til

en

anden

specifik

brug

uden

forståelse

for

begrebsdialektikken. Hermed forsvinder den specifikt kvalitativt-konkrete
meningsfuldhed indenfor det kristne forståelsessystem, da den specifikke
kristne begrebsopdragelse, og dermed forståelse, mangler; en forståelse,
der bibringer individet en kvalitativ urokkelig målestok for religiøse
oplevelser som for eksempel en åbenbaring:
Han [Adler] har derfor ingen qvalitativ urokkelig Maalestok, paa hvilken han selv
kan prøve, om hans Grebethed er en christelig religieus Opvækkelse; og idet han
yttrer sin Grebethed har han intet qvalitativt Tilhold i det qvalitativt udprægede
Begrebs-Sprog. (Kierkegaard 1984:203)

Så Adler ender i en situation, hvor han i bund og grund ikke fatter den
oplevelse, som han lige har haft, da hans forståelse er bygget på ’hegelske
grundsten’. Dette medfører den forvirring af sfærerne, hvor Adler søger at
forklare hans tilstand via ”det christelige Begrebs-Sprog, som han ikke er
mægtig” (Kierkegaard 1984: 303).
Det som for Kierkegaard er vigtigt, med henblik for en eventuel
forståelse af en bestemt begrebsverden, er dermed opdragelsen og den
rette indlæring af og indlevelse i den rette begrebsbrug. For at tydeliggøre
pointen kan vi låne et citat fra Ludwig Wittgenstein til at opklare
betydningen af opdragelsen: ”Kun om én, der kan, har lært, behersker det
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og det, har det mening at sige, at han har oplevet dette” (Wittgenstein
1971:266). Men da Adler aldrig blev udsat for denne rette indlæring, og
dermed optagelse af den korrekte brug, udeblev den rette forståelse hvilket i dette tilfælde endte i en forståelsesmæssig forvirring via
meningsløshed - da han kom til at forveksle sin subjektive forandring i
inderligheden med en objektiv begivenhed udenfor sig selv. Forvekslede
det at være kommet ind i den kristne sfære, med det at have fået en
åbenbaring.
Det at blive forandret i inderligheden er nemlig en subjektiv
bestemmelse, der i sin natur kan ses som et moment i den menneskelige
udvikling og stræben som evigt vordende 25 . Det er derfor kvalitativt
anderledes end den objektive bestemmelse 26 , der hviler på det fra
forstanden transcenderende; at modtage en åbenbaring. At få en
begyndelse, en anledning.
Adler troede simpelthen, at verden var forandret, da han selv blev
forandret, fordi han ikke var i besiddelse af den rette begrebsforståelse og
målestok

for

begrebet

’åbenbaring’

at

holde

sig

til,

da

hans

begrebsopdragelse ikke rummede den rette forståelse af subjektivitetens
forandring i inderlighed og den afgørende distinktion mellem kvalitativ og
kvantitativ:
Tid, Ro var det nu Mag. A. behøvede, en streng, fundamental, christelig BegrebsSkole for at vinde den ønskelige Proportionerethed mellem Subjektivitetens
Grebethed og Tankebestemmelsernes qvalitative Urokkelighed. (Kierkegaard 1984:
211)

Forvirringen var dog Adlers lod, da denne opdragelse ind i et
forståelsessystem var udeblivende. Han fungerer dermed fint som et
En stræben, som må være dialektisk i retning af tid for ikke at ende i den forvirring at
være løsrevet fra sig selv. En ændring, som subjektet må være sig bevidst om. Som
Kierkegaard skriver i Efterskriften: ”… det samme og dog forandret og dog det samme”
Kierkegaard, Søren: (1963). Samlede værker, bind 9. Afsluttende uvidenskabelig
Efterskrift. Gyldendal. Side 240.
26 Objektiv betoner her ikke den sproglige objektivitet, men den objektivitet der indtræder
ved Guds henvendelse til et subjekt. Ikke at forveksle med det objektive, der er det
konventionelle, dette hører hjemme i en anden kategori.
25
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eksempel på et subjekt, der besidder anledningen men uden den rette
forudsætning.
Det kristne sansebedrag - at alle er kristne - har helt overtaget Adlers
forståelse og sat det at være kristen lige med det at være et menneske. Men
i sådan en forvirring glemmer han helt at det at være kristen ikke er noget
subjektet er, men noget subjektet bliver gennem den subjektive afgørelse i
inderligheden; gennem valget af troen som i sin transcendens fra fornuften
og det kvantitative er et objektivt givet udgangspunkt, der fordrer springet.
Og hvor det afgørende i dette forhold er subjektets eget forhold til
denne

sandhed.

Da

sandheden,

som

Kierkegaard

lærer

os,

er

subjektiviteten.
Men denne subjektivitet må, for ikke at ende i forvirringen, besidde
den rette målestok samt have et klart overblik over kategorierne. Derfor
besidder forståelseskategorierne ydermere en etisk dimension, da det kan
føre til selvfortabelse ikke at besidde overblikket over kategorierne og
deres dialektik.
Nutidens Kvalitative forvirring
Kan vi så bruge alt dette i dag? Bestemt.
Vi har i det forløbne set en enkelt mands forvirrede tilstand, der
opstod

ved

sammenblandingen

af

de

to

kardinal-kategoriske

forståelsesrammer: den kvalitative og kvantitative.
Men dette holder sig ikke pænt til den enkelte. Det gælder ligeledes
hele samfundet som Kierkegaard selv var inde på med hans kritik af
datidens syn på kristendommen og dets tautologiske misforståelse af
troen; alle er kristne, ergo er ingen kristne, var hans parole.
Ligesom subjektets måde at tænke og tale på tildeler subjektet dets
syn på verden, igennem de struktursammenhænge dette skaber, bliver
disse strukturer også grundtanken for meninger – hvilket den praktiske
omgang kan bringes under – indenfor et givent samfund.
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Hvis dette sker ensidigt og uden det dialektiske overblik over
kategoriernes

ligheder

og

forskelle,

kan

en

sådan

stringent

verdensforståelse lede til forvirring.
Tre hovedårsager til dette i nutidens samfund kunne opremses til at
være: Økonomiske tankemønstre, videnskabeliggørelsen af samfundet
samt politisk såvel som kulturel nivellering. Disse skal dog ikke ses som
uafhængigt af hinanden influerende på den menneskelige forståelse men i
samspil og i understøttelse af hinanden indenfor det kvalitative
forståelsessystem.

Økonomiske tankemønstre
Det styrende for en nutidig forvirring er følgelig den samme som for Adler,
at kvaliteten kvantificeres via objektive metodiske fremgangsmåder
grundet en ensidig aspektforståelse, der leder til misforståelser. Dette
gøres ved at implementere kvantitative forståelsessystemer ovenpå en
kvalitativ kontekst for derigennem at skabe et forvirret verdensbillede,
hvor det kvalitative dermed metaforisk omstruktureres til at måtte
indeholde en forståelse af det kvalitative som besiddende en målelig værdi.
Denne målelige værdisættelse kommer især til udtryk via den mest
værdimålelige strukturering, der findes: den økonomisk værdi. En
tendens, der har været under opsejling længe (Jensen 2001:204), og som
er et produkt af et kapitalistisk kvantitativt tankesystem. Der er kort sagt
opstået en idiosynkrasi om, at alt kan måles og vejes, da dette
tankemønster er blevet indgroet til vane ved sin afdækning af dette aspekt,
der dog blot er en metodisk fremgang til at fremmane visse ønskede
aspekter og effekter. Det er med andre ord blevet til tidens ’intellektuelle
mode’. Men for ikke at ende ind i en Adlersk meningsløshed må der ske en
meningsgivende skelnen mellem det kvalitative og det kvantitative. Et
eksempel er skelnen mellem institutioner og virksomheder.
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Institutioner som stater og kulturcentre er skabere af værdier, der
ligger indenfor den kvalitative sfære. De tildeler individet subjektive
værdier som velfærd, glæde og udvikling. Værdier, der for størstedelen de
facto ikke er målelige.
Virksomheder

har

derimod

deres

udbytte

og

metodiske

fremgangsmåder indenfor den kvantitative sfære, som for eksempel
kapitalistiske forståelsessystemer. Den videregiver og opererer med
økonomiske værdier som profit, der er objektivt målelige.
En sådan overførelse kan, via en uhensigtsmæssig ensidig forståelse,
føre til et ensidet og misforstået verdensbillede. De menneskelige værdier
kan jo netop ikke måles, da subjekter, selv indenfor samme kultur, er
pluralistiske i deres væren. Derfor kan det udledes, at stat, universitet,
teatre og andre institutioner må klassificeres i en anden meningsgivende
kategori end den kvantitative. Institutionernes kategori besidder nemlig en
anden forventning til udbytte, der er udenfor målelige rammer, og dermed
ikke kan analyseres ud fra økonomiske begreber for udbyttemaksimering.
Deres metode er kvalitativt anderledes.
En økonomisk vurdering af menneskeliv, og dermed de menneskelige
omgangsformer og værdier, bliver dermed en absurd affære, da salgsværdi
ikke er en kvalitativ vurdering men en markedsøkonomisk kalkulering.
Videnskabeliggørelsen
Ikke kun det økonomiske kan ses som en metaforisk metode, der kan være
forvirrende indenfor det kvalitative. Også den naturvidenskabelige
fremgangsmåde og dens centrale rolle i samfundet har haft en skadelig
indflydelse på, at kvaliteten forvirres som kvantitet i den kvantificerende
beskrivelse af verden. Denne forvirring kommer især til udtryk ved
kvantitativ videnskabelig omgang med, og indenfor, humanistiske fag.
Det humanistiske omhandler umiddelbart subjekter og falder dermed
under det kvalitative. Dermed er eneste gyldige fremgangsmåde indenfor
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denne kategori den maieutiske, da subjektet, via accepten, må optage
forståelsen i sit verdensbillede. Da der ellers sker det; ”At Sproget
formodentligt kommer til at holde et stort Sabbathsaar” (Kierkegaard
163:111).
Dermed indtræder den kvalitative forskel, da det kvantitative med
dets objektive fremgangsmåder søger forklaringer, hvor kun beskrivelser
meningsfuldt kan gives; søger forklaringer, der hvor sproget slår mod
fornuftens grænser. Det må derfor holdes for øje, at der eksisterer
forskellige
meningsfulde

forståelsessystemer,
brug

ikke

hvori

problemfrit

metoder
kan

eller

overføres

begrebers
fra

en

forståelseskategori til en anden. Det objektive som naturvidenskabelige
spørgsmål, der ligger under det kvantitative, må derfor adskilles i
subjektets sprogforståelse fra det subjektive, som ikke kan forklares, da det
er grundlaget for vores omgang med verden, og dermed ligger under
subjektivitetskategorien. Dette må gøres, da det kvalitative ikke besidder et
ideal, som tilfældet er det under det kvantitative.
Dermed er objektive beviser også udenfor den kvalitative forståelse,
ligesom Kierkegaard lærer os, da måden hvorpå det gøres, fremstillingen,
her er det væsentligste. Den æstetiske fremførelse i et digt er for eksempel
dets forståelse, hvor den særegne brug viser sig i de specifikke tilfælde,
som ligger udenfor den objektive sproglige fornuftsbrug.
Der hersker dermed uoverskridelige erkendelsesmæssige forskelle
mellem det kvalitative og videnskaben. I det kvalitatives og kvantitatives
sammenstød sker der dermed et sammenstød mellem ideal og sprogets
mangfoldighed. Hvor den etisk-menneskelige sfære er indenfor den
kvalitative kategori, er den målelige sfære derimod indenfor den
kvantitative kategori.
Og her opstår problemet, da tidens sprog giver tidens intellektuelle
mode og dermed dets problemer, idet det determinerer, hvad et
intellektuelt problem er; den måde hvorpå verden beskues giver metoden,
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hvorigennem det determineres, hvad der kan siges at være et intellektuelt
problem. Hvis denne mode nu er videnskabeliggørelsen af verden – og
dermed giver, at et intellektuelt problem er kvantitativt med en sand
løsning – ligger moden indenfor den kvantitative sfære, og det vil
uundgåeligt ende med en forvirring, hvori det dybere kvalitative aspekt
forsvinder.
Dialektikken mellem idealets objektivitet og subjektets eksistens må
dermed forstås for ikke at ende i en forvirring, da sandheden i den
subjektive sfære er indenfor det subjektive forståelsessystem uden
kvantitative metoder for måling, og dermed vil ende som meningsløshed i
overførelsen.
Nivelleringens lidenskabsløshed
Men der er endnu en faktor, som kan have været med til at bidrage til
forvirringen.
Denne faktor er, hvad Kierkegaard gennemgår i ”En Litterair
Anmeldelse”: Demokratiet med dets flertalstyrani, som han kalder det.
Ligesom tanken om, at alle er kristne havde gennemsyret
Kierkegaards samtid, så har tanken om flertallets forrang og ret
gennemsyret nutidens verdensforståelse og derigennem været med til at
bidrage til, at kvalitet tros måleligt.
Nivelleringens problem, som Kierkegaard så den, var, at den
fremmanede en uheldig refleksion 27 . En refleksion indenfor hvilken
individet blev fanget med udeblivelse af afgørelsens handlinger til følge.
Dermed udvikler individet sig fra at være aktiv deltager til at blive en
passiv tilskuer uden ansvar. Dette fjerner det subjektive, der var
sandheden i tilegnelsen via handlingen. Derfor var Kierkegaards mål, ”…
at føre Nutiden tilbage paa dialektiske Kategorie-Bestemmelser og paa
27 Selv er refleksionen, ikke af det onde. Men tilstanden og stilstanden, i refleksionen, er
derimod, da den forvandler forudsætninger, til udflugter, og foranlediger dermed
tilbagegang.
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disses Consequentser” (Kierkegaard 1963b:70). for at slippe ud af
refleksionen og dermed komme til det autentiske og til forståelse af
diversiteten og metodens vigtighed. Dette må gøres, da metoden og
subjektivitetens sandhed i refleksionens forhold forklejnes.
Den lidenskabsløse tid bliver dermed uden reel effekt, da
kvaliteternes kvalitative disjunktion, deres absolutte uforenelighed,
svækkes ved en gnavende refleksion, der medierer det til overfladiskhed.
En overfladiskhed, der fjerner subjektets lidenskab og inderlighed, hvilket
igen løsriver subjekterne fra sig selv og fjerner subjekternes etiske forhold
til hinanden som individer. Dermed forvandler det så vigtige kvalitative
forhold sig til et problem, hvor parterne kvantitativt passer på hinanden i
stedet for at forholde sig til hinanden. Og med forholdets forsvinden
forsvinder det etiske i afgørelsens handling og dermed ansvaret.
Nivelleringen bliver dermed abstraktionens sejr over individerne, da den
er dialektisk i retning af ligelighed. Den er generationskategoriens
overmagt over individualitetskategorien. Kvantitetens overmagt over
kvaliteten via en udelukkende kvantitativ tilgang, hvilket medfører, at den
enkelte udelukkende tør handle ud fra numeriske hensyn af frygt for
refleksionens dom, hvor nivelleringen tildeler hvert subjekt ”… absolut Ret
til at sætte alle disse mange, mange nuller foran sit Eettal” (Kierkegaard
1963b:85).
I denne lidenskabsløse tid bliver modsigelsens grundsætning, der har
sin natur i dialektikken, dermed ophævet og tiden ”… vinder i Extensitet,
hvad den taber i Intensitet” (Kierkegaard 1963b:88). Det kvantitative
holdes nu i hævd over det kvalitative under et dogme, hvor kvalitative
begreber fejlagtigt forvandles til mål for forstandsrefleksionens udligning
gennem udelukkende at være i kvantitative kategorier. En nivelleret tid
ophæver dermed modsætningens disjunktion, hvor oplevelsen af det ene
giver oplevelsen af det modsattes mulighed. Og dermed forsvinder
dialektikken. Dette sker ved, at idealiteten, og muligheden af det kvalitativt
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modsatte, forsvinder. Uden det ene ideal eksisterer det andet heller ikke,
og det medieres i en misforståelse af begge (Kierkegaard 1963b:89ff)).
Dermed sker der her igen en kategoriforvirring.
Dermed kan kategorisammenblandinger ikke blot medføre forvirring
og meningsløshed, men decideret tab af etisk og menneskelig forståelse da
den enkelte gemmer sig i kvantiteten. Hermed bliver nivelleringen også,
via dets massetanke, en forudsætning for de økonomiske tankemønstres
forvirring såvel som for videnskabens overførelse på kvalitativ forståelse.
Og det var netop dette Søren Kierkegaard prøvede at advare os imod.
Kategoriernes

forvirrede

overførelser,

der

ville

føre

til

tankeløs

dogmatisering og misforståede forståelser: Kategoriforvirringer.
Adlers arv
De opremsede kategorioverførelser er meningsløse i deres udøvelse og
skaber forvirring for de subjekter, der bliver fanget af dem. Følgen af disse
forvirringer bliver dermed, at en etisk dimension i menneskets omgang
med verden og hinanden forsvinder, da det dialektiske overblik over
sfærerne - der giver den menneskelige sandhed - tildækkes. Det handler
dermed om selv at blive et bedre menneske ved at skabe sig en dialektisk
klarhed over det Kierkegaardske vüe for dermed at få forvirringerne til at
ophøre.
Den enkelte befinder sig nemlig imellem den subjektive væren og det
objektive sprog, hvor det er ualmindelig vigtigt at have overblik over at
både den kontekstuelle fornuft såvel som subjektiviteten kommer til
udtryk indenfor de rette kontekster, indenfor de rette forståelser, indenfor
de rette eksistenssfærer.
Men dette kan kun ske ved den kvalitative dialektik og overblik over,
hvad der faktisk siges og hvad dette implementerer: ”Man kan ikke
vurdere sig selv hvis man ikke er rigtig hjemme i kategorierne”
(Wittgenstein 1989:98).
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Abstract
For Kierkegaard, the ethical individual is both a person in the community,
and an individual person. Being part of the community, and thereby
entering ethical life, includes choosing marriage. A marriage should base
upon a free decision, and on love, but it is also an obligatory part of the
ethical life, according to Kierkegaard. Marriage sets the individual free
from the aesthetic life, that is, a life in complete despair and endless
restlessness. Moreover, marriage brings a new kind of freedom and reality,
even though it is at the expense of the freedom of the individual. Hegel’s
position is almost similar, as he argues that marriage is the individual's
step into the ethical life that constitutes the society and the state, which is
what every ethical person must strive to participate in. Both Kierkegaard's
pseudonymous character “Wilhelm” and Hegel think that marriage is an
important part of a person's way to self-realization, and a way to real,
positive freedom.
1. Indledning
Udover at have en praktisk betydning, og at det for mange mennesker er
noget, der både er romantisk og har stor symbolsk betydning, har
ægteskabet så overhovedet nogen vigtig funktion? I en tid, hvor det lader
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til, at skilsmisser foretages i nogenlunde samme tempo som der indgås
ægteskaber, kan det især se ud til, at ægteskabet har tabt dets reelle
betydning i vores samfund, og blot er reduceret til en smuk tradition eller
et gammelt ritual med rødder i vores religion og kultur, men derudover er
ganske overflødigt for individet i den moderne verden. Spørgsmålet er
derfor om der, udover det rent ceremonielle i ægteskabet, ligger mere
vigtige aspekter gemt bag ægteskabet end det umiddelbart ser ud til? For
Kierkegaard er der ingen tvivl om, at dette er tilfældet, og især hos de
karakterer, i hans forfatterskab, der har en etisk livsanskuelse, spiller
ægteskabet en helt essentiel rolle, i det eksistentielt fortvivlede menneskes
vej ud af netop fortvivlelsen. Jeg vil derfor i denne artikel undersøge og
redegøre for ægteskabets betydning, for netop Kierkegaards etiker
(Retsassessoren Wilhelm). Dernæst vil jeg redegøre for Hegels syn på
ægteskabets betydning for individet, med henblik på at sammenligne de to.
Hegel mente, ligesom Kierkegaard, at ægteskabet har en stor betydning for
mennesket, og dets medvirken i det almene, samfundet og staten. Grunden
til, at netop Hegel er interessant som sammenligningsgrundlag, i
forbindelse med undersøgelsen af Kierkegaards etikers syn på ægteskabet,
er, at han, langt hen af vejen, har været en inspirationskilde for
Kierkegaard. 28

2. Assessoren og Æstetikeren
Kierkegaards projekt med Enten-Eller er at skildre de forskellige
livsstadier, eller eksistens-sfærer, som mennesket kan befinde sig i, samt
at finde frem til, hvad menneskets væren virkelig er. Han mener, at
mennesket af natur er et umiddelbart og sanseligt væsen, men at det
samtidig er udstyret med evnen til at reflektere. Mennesket er altså qua
28 Selvom Kierkegaard er tydeligt inspireret og influeret af den hegelianske filosofi, der
var meget udbredt og populær i Kierkegaards samtid, er han stor modstander af den, og
gør mange steder i sit forfatterskab fuldstændig op med den. Jeg vil dog ikke uddybe
Kierkegaards hegelkritik i denne artikel.
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denne refleksionsevne, eller åndelighed, modsat dyrene, hævet over sin
natur, og dermed frit. Men denne frihed er en negativ frihed, da den er
fuldstændig grænseløs, almægtig, og i sidste ende destruktiv for
mennesket. Refleksionen må derfor, ifølge Kierkegaard, tøjles eller
begrænses, så den ikke løber løbsk og ødelægger mennesket. Den æstetiske
livsførelse, i dens mest ekstreme form, eksemplificeret i Enten-Eller ved
den attråværdige forfører Don Juan, der konstant jagter elskoven, skitserer
menneskets rene umiddelbarhed. De mere reflekterede æstetiske figurer i
Kierkegaards forfatterskab, fx “Johannes Forføreren” der poetisk digter
sin kærlighedshistorie i “Forførerens Dagbog”, og “Æstetikeren A”, der er
den ene af de to pseudonym-forfattere til Enten-Eller, skitserer det
uendeligt reflekterende menneske, der hænger fast i kedsomheden,
fortvivlelsen og den grænseløse vilkårlighed.
I kontrast til æstetikeren, der i den første del af Enten-Eller
reflekterer og ironiserer over livet, og argumenterer for, at man bør leve i
øjeblikket, for erotisk forførelse, samt for tilværelsens vilkårlighed, står
etikeren, “Assessor Wilhelm”. Wilhelm, der er den anden pseudonymforfatter til Enten-Eller, er, ifølge Kierkegaard, eksemplet på en person,
der har en etisk livsførelse. Etikeren, som er sluppet fri af fortvivlelsen,
lever et harmonisk og roligt liv, og har stoppet den uendelige refleksion.
Han har valgt sig selv, og har dermed taget ansvar for sit eget liv, uden
derved at have tabt sig selv.

3. Ægteskabets betydning hos Kierkegaards etiker
For æstetikeren er ægteskabet, som det fremgår af nedenstående citat,
dræbende og ødelæggende for en mand, og bør derfor undgås, hvis ikke
han vil tabe sin frihed.
Man maa altid vogte sig for at contrahere et Livsforhold, hvorved man kan blive til
Flere. Derfor er Venskabet allerede farligt, end mere Ægteskabet. Vel siger man, at
Ægtefolkene blive til een; men dette er en saare dunkel og mystisk Tale. Naar man
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er Flere, saa har man tabt sin Frihed og kan ikke bestille Reisestøvler, naar man vil,
kan ikke flakke ustadigt om. (Kierkegaard 1962a: 274).

Æstetikeren lever for vilkårligheden og tilfældigheden, altså i øjeblikket. At
indgå et ægteskab er, for ham, at lægge sig selv i lænker, hvilket resulterer
i, at han taber sig selv. “Tag et ungt Menneske, fyrigt som en arabisk Hest,
lad ham gifte sig, han er tabt. ” (Kierkegaard 1962a: 274). Derfor må en
æstetiker afholde sig fra at indgå ægteskab, og i stedet sørge for, i tide, at
bryde af, når han indlader sig på erotiske forhold.
Etikeren opponerer imod dette syn på ægteskabet, og mener, at
æstetikeren ved denne livsførelse taber sig selv, og at hans liv opløses, så
det består af lutter interessante enkeltheder. Æstetikeren lever altså, ifølge
etikeren, i evig uro, svæven og fortvivlelse. Etikeren mener, at man, for at
slippe ud af den umiddelbarhed, og den evige fortvivlelse, som den
æstetiske livførelse er, må vælge sig selv. Valget ligger på forhånd i
menneskets personlighed, og det er derfor enormt vigtigt at foretage, hvis
man vil slippe fri af ligegyldigheden og fortvivlelsen. (Kierkegaard 1962b:
154).
Ethvert enten-eller 29, man stilles overfor i livet, er et etisk valg, men
etiske valg handler ikke, som man ellers kunne tro, om at vælge mellem
godt eller ondt, men derimod om selve dét at vælge, der står i kontrast til
dét ikke at vælge, altså at forblive i indifferensen og ligegyldigheden. Ved
at vælge bliver man, ifølge etikeren, 'sig selv', og altså ikke noget andet end
man var før valget: “Det Æsthetiske i et Menneske er det, hvorved han
umiddelbar er det, han er; det Ethiske er det, hvorved han bliver det, han
bliver. ” (Kierkegaard 1962b: 167). Man bliver, ved at vælge sig selv
absolut, etisk sat, hvilket vil sige, at man har valgt sig selv i sin evige
Et enten-eller er, for den etiske livsførelse, de afgørende valg, som alle mennesker, på et
tidspunkt i deres liv, vil stå overfor, hvor det gælder om at vælge, og er derfor udtryk for
en mulighed. For en æstetisk livsførelse er enten-eller derimod udtryk for, at det er
ligegyldigt om man vælger det ene, eller det andet, hvorfor man ligeså godt kan undlade
at vælge. Desuden henviser værkets titel til at man enten kan vælge den æstetiske
livsførelse, der behandles i værkets første bind, eller den etiske livsførelse der behandles i
værkets andet bind.
29
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gyldighed, og ikke længere blot er dette eller hint, altså noget tilfældigt og
svævende.
Man kan overhovedet slet ikke fortvivle, uden man vil det, men for i Sandhed at
fortvivle maa man i Sandhed ville det, men naar man i Sandhed vil det, saa er man i
Sandhed ude over Fortvivlelsen; naar man i Sandhed har valgt Fortvivlelsen, saa
har man i Sandhed valgt det, Fortvivlelsen vælger: sig selv i sin evige Gyldighed.
Først i Fortvivlelsen er Personligheden beroliget, ikke med Nødvendighed, thi jeg
fortvivler aldrig nødvendigt, men med Frihed, og først deri er det Absolute vundet.
(Kierkegaard 1962b: 198).

Så snart man har valgt sig selv i sin evige gyldighed, er man således ude
over fortvivlelsen, og dette selv som man vælger, er friheden. Man vinder
altså sin virkelige frihed, ved at vælge sig selv, og ved at vælge en etisk
livanskuelse. (Kierkegaard 1962b: 199). Det æstetiske tilintetgøres dog ikke
herved, men bevares og forklares derimod i det etiske.
“Det sande ethiske Individ har derfor en Ro og Sikkerhed i sig selv,
fordi han ikke har Pligten uden for sig men i sig. ” (Kierkegaard 1962b:
235). Det etiske individ følger ikke pligten, som noget der pålægges udefra,
men ifører sig den, som et udtryk for dets inderste væsen. Altså har
etikeren pligten i sig. Derudover lever det etiske individ det almene liv, og
bliver således et alment menneske, samtidig med at det er et konkret
individ. Dette står i modsætning til det æstetiske individ, der kun vil være
sig selv eller den enkelte. Etikeren mener således, at mennesket først er i
dets virkelighed og positive frihed, eller i dets skønhed, når det på én gang
er både det enkelte og det almene menneske.
Det sande ualmindelige Menneske er det sande almindelige Menneske. Jo Mere af
det Almeen-Menneskelige et Individ kan realisere i sit Liv, desto ualmindeligere et
Menneske er han. Jo mindre af det Almene han kan optage i sig, desto
ufuldkomnere er han. Han er da vel et ualmindeligt Menneske, men ikke i god
Forstand. (Kierkegaard 1962b: 301).

Det at være et etisk, alment menneske indebærer dét, at man har taget sit
liv, sin gerning og sin pligt alvorligt, og denne pligt er, bl.a., at arbejde for
at leve, og have et kald i livet, men også at gifte sig. Derigennem realiseres
det almene. (Kierkegaard 1962b: 250 ff.).
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Ægteskabet er således, for etikeren, individets højeste telos. Altså det
mål som individualiteten stræber mod at opfylde. Netop fordi ægteskabet
er dette telos, er det ikke blot noget umiddelbart, som elskoven eller
forelskelsen, men det er derimod frihedens gerning, og hvad der sorterer
under friheden, kan kun realiseres gennem en beslutning.

30
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beskriver etikeren dette i Stadier på Livets Vej.
Elskoven, eller forelskelsen, er umiddelbar og ægteskabet er som vist
en beslutning. Men forelskelsen skal være optaget i ægteskabet, for at det
kan være frit. Det at ville gifte sig, er altså det mest umiddelbare af alt, og
den frieste beslutning på én gang. (Kierkegaard 1963: 92 f).
Etikeren mener således ikke, at ægteskabet tilintetgør eller dræber
forelskelsen, men at denne derimod både bevares og forklares i
ægteskabet. (Kierkegaard 1963: 96). Derudover mener han at såfremt
forelskelsen ikke bevares, når man indgår i et ægteskab, samt hvis den
fuldstændig udelades, eller slet ikke er tilstede, hvilket kunne være
tilfældet i et fornuftsgiftermål, eller i et tvungent ægteskab, så er der ikke
tale om et egentligt og sædeligt ægteskab, da det udelukkende vil være
baseret på refleksion. Ægteskabets konstituerende bestemmelse er altså
kærligheden: “Det egentlige Constituerende, det Substantielle er aabenbart
Kjærligheden eller, om Du bestemtere vil udhæve det, Elskoven. ”
(Kierkegaard 1962b: 35). Kærligheden skal være 'det første', altså komme
forud for ægteskabet, men skal altså, som vist, bevares i ægteskabet.
Etikeren mener således, at forelskelsen, eller den første kærlighed, skal
være til stede forud for ethvert ægteskab.
Ægteskabet er altså, for etikeren, en syntese af forelskelse og af
valget, der, som ovenfor vist, er det etiske, og er positiv frihed. Der er
således tale om et positivt, frivilligt valg, der konsoliderer tilværelsen, og
beroliger individet ind i sig selv, så man frigøres fra den uendelige svæven
Begrebet beslutning, der anvendes i Stadier på Livets Vej, svarer til valget i EntenEller. (Kierkegaard 1963: 179)
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og fortvivlelse. (Kierkegaard 1963: 97 ff.). “Du skal, at altsaa Ægteskabet
har en Beslutning, der er det eneste Ønske, en evig Pligt, der er Øiets Lyst
og er Hjertets Begjering! ” (Kierkegaard 1963: 101). Den ægteskabelige
kærlighed har altså, ifølge etikeren, i det etiske, pligten i sig.
Pligten er kun een, den at elske i Sandhed, i Hjertets inderlige Bevægelse, og
Pligten er ligesaa proteusagtig som Kjærligheden selv, og erklærer Alt helligt og
godt, naar det er af Kjærligheden selv, og tordner Alt, hvor skiønt og skuffende det
end er, naar det ikke er af Kjærlighed. (Kierkegaard 1962b: 140).

Denne pligt er, ifølge etikeren, grunden til, at æstetikeren frygter den
ægteskabelige kærlighed, men den hænger altså uløseligt sammen med
kærligheden, og at ville adskille de to størrelser er, for etikeren, en
selvmodsigelse. Man kan altså ikke, som æstetikeren, fuldstændigt
uafhængiggøre sig, fjante livet væk, og holde sig fra ægteskabet, uden at
tilværelsen straffer dette. Dette illustreres af følgende citat fra Stadier på
Livets Vej: “... saa slumrer Den, der har valgt den negative Beslutning,
uroligt i Natten, venter, at den Skræk pludseligen skal staae over ham, at
han valgte feil, vaagner anstrænget op til at see den golde Hede om sig,
styrkes aldrig, fordi han bestandigt svæver. ” (Kierkegaard 1963: 99). Den
negative beslutning dækker her over det ikke at vælge, og i stedet blive
hængende i fortvivlelsens endeløse svæven.
4. Ægteskabet i Hegels Retsfilosofi
Ægteskabet spiller, for Hegel, ligeledes en helt central rolle, for
menneskets indtræden i, eller overgang til, det sædelige. Sædeligheden er
foreningen af den abstrakte ret, der er den rene umiddelbare vilje, og
moraliteten, der er viljens refleksion i sig selv. Denne individets abstrakte
ret (til noget), vil dog uundgåeligt kollidere med andre individers “ret”, og
er derfor en slags “alle mod alle” tilstand, hvor ingen kan føle sig sikker. I
moraliteten erkender individet, ved brug af samvittigheden, sin pligt
overfor andre mennesker. Men da moraliteten ikke har noget konkret
indhold, altså love og regler m.v., så kan individets subjektive begær og
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meninger komme til at spille ind, og føre til suspendering af
samvittigheden, og dermed til ondskab.
Mennesket vil således, ud fra sædvanen, altså ud fra almene
handlemåder der er blevet til sæder, der er alment accepterede måder at
handle på, eller regler og pligter, danne love og almengyldige regler, ved at
menneskets førnævnte ret og pligt forenes, og forme love med konkret
indhold, samt institutioner og myndigheder til at håndhæve disse.
“Sædeligheden er frihedens idé som det levende gode, ... ” (Hegel
2011: 165). For Hegel er sædeligheden en konkret, immanent eller
herværende pligtlære, som gælder for alle mennesker. Kun ved at
overholde denne, opnår mennesket sin virkelige, positive frihed, og sin
egentlige virkelighed. Pligten er således ikke en begrænsning af friheden,
men derimod en begrænsning af den abstrakte frihed, som mennesket
besidder i den abstrakte ret, og som er en egentlig ufrihed. (Hegel 2011:
167). Det sædelige fremtræder, i mennesket, som en anden natur, hvilket
betyder, at mennesket, af egen vilje, indtræder i fællesskabet for at blive
frit, og for at virkeliggøre sig selv. “Først når individet er borger i en god
stat, kommer det til sin ret. ” (Hegel 2011: 171). Det sædelige er således en
families og et folks virkelige ånd. Denne ånd har virkelighed, den har de
enkelte individer som accidenser, altså underordnede egenskaber, og den
er enheden af det enkelte og det almene, hvilket vil sige, at den er et
intersubjektivt fænomen, altså at den er fælles for og deles af flere
individer. Dette eksemplificeres helt konkret ved familien, der er det første
af de tre momenter, der tilsammen danner sædelighedens substans. 31
Familien underinddeles videre, af Hegel, i yderligere tre momenter;
nemlig ægteskabet, der er dens umiddelbare begreb, dernæst ejendom og

Det andet moment, der, ifølge Hegels dialektiske system, fungerer som modstykket til
eller negationen af familien, er det borgerlige samfund, og det tredje moment, der således
er ophævelsen, (ophævelse skal her forstås sådan, at de hæves op på og bevares på et
højere niveau), af de to første momenter, er staten, der, ifølge Hegel, er den objektive
ånds højeste gode.
31
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goder, (samt omsorgen for disse), der er dens ydre derværen, altså
familien i dens objektivitet, og endelig opdragelsen af børnene, samt
familiens opløsning, der altså er familiens substantialitet, og overgangen
til individets liv i det borgerlige samfund.
Familien har, som åndens umiddelbare substantialitet, dennes følende enhed,
kærligheden, som sin bestemmelse; dermed ligger det i familiens sindelag, at
selvbevidstheden har sin individualitet i denne enhed som i og for sig værende
væsentlighed med henblik på at være – ikke en person for sig – men et medlem af
den. (Hegel 2011: 172 f).

Kærligheden er bevidstheden om menneskets enhed med en anden person,
så det ikke længere er alene og isoleret, hvormed det vinder en
selvbevidsthed, der ikke var mulig før. Altså en given afkald på 'sig selv',
ved indgåelse af enhed med en anden, der resulterer i at man vinder 'sig
selv' deri. Man bliver således noget, man ikke kunne være uden denne
anden. Kærlighedens momenter går ud på, dels at individet, i sig selv, er
mangelfuldt og ufuldstændigt, og at det bliver bevidst om dette, og dels at
individet vinder sig selv i en anden person. Kærligheden er således en
selvmodsigelse, men samtidig dennes opløsning, og dette giver altså den
sædelige forening. (Hegel 2011: 173). “Ægteskabet er væsentligt et sædeligt
forhold. ” (Hegel 2011: 174). Den sædelige forening er først og fremmest
ægteskabet. Det er nemlig i den ægteskabelige forening mellem manden og
kvinden, at det tydeliggøres, hvordan individerne frivilligt, og ud fra et
objektivt udgangspunkt, vælger at danne en enhed, og derved giver afkald
på deres respektive naturlige og individuelle personligheder, men til
gengæld vinder deres egentlige frihed og substantielle selvbevidsthed.
Netop frivilligheden og det objektive udgangspunkt er vigtig for Hegel, idet
han mener, at ægteskaber der udelukkende er baseret på behovet for
reproduktion, tvungne ægteskaber der er arrangeret af forældrene, eller
ægteskaber der udelukkende er baseret på kærlighed, og altså beror på
tilfældigheder, alle mangler det sædelige element. “At indtræde i
ægtestanden er en objektiv bestemmelse og altså en sædelig pligt. ” (Hegel
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2011: 175). Det er således en pligt for mennesket at indgå ægteskab, for
derigennem at blive en god borger i staten, at vinde sin virkelige frihed og
egentlighed, og altså blive en del af fællesskabet eller almenvældet.
Ægteskabets sædelige aspekt består i bevidstheden om denne enhed som
substantielt formål; og dermed består den også i kærligheden, i tilliden og i
fællesskabet i hele den individuelle eksistens; i og med at dette sindelag og denne
virkelighed gør sig gældende, reduceres den naturlige drift til et naturmomentets
modalitet, der er bestemt til at skulle udslukkes i selve sin tilfredsstillelse;
heroverfor betoner det åndelige bånd sine rettigheder som det substantielle og
træder således frem som i sig uudslukkeligt og hævet over tilfældighedens tilfældige
karakter og modebestemte luner og indfald. (Hegel 2011: 176).

Det sædelige aspekt af ægteskabet består, som ovenstående citat viser,
således i bevidstheden om denne enhedsdannelse, altså det åndelige bånd
der er enheden af mand og kvinde, som værende det substantielle formål.
Man skal, med andre ord, være bevidst om, hvad det vil sige at indgå i et
ægteskab, og man skal virkelig ville det, for at det er sædeligt, og ikke blot
er resultatet af tilfældige indfald og luner. Herved, siger han, reduceres
den naturlige drift eller begæret, altså den rene seksualitet, til noget blot
tilfældigt og udslukkeligt.
5. Forskelle og ligheder
Ægteskabet er, som det er blevet vist ovenfor, ifølge både etikeren og
Hegel, individets vej til selvrealisering og egentlig positiv frihed, og det er
den enkeltes vej til at blive en del af det almene eller samfundet, og ikke
blot være den uendeligt fortvivlede, svævende enkelte, der styres af
tilfældigheden, drifterne og lysterne. Ægteskabet kan altså, hos dem begge,
ikke baseres på ren og skær kærlighed, lidenskab eller sanselighed, ligesom
det ikke kan være ufrivilligt, kontraktligt eller platonisk. Det skal, ifølge
dem begge, have kærligheden som sin bestemmelse, og derudover være
fuldstændig frivilligt, men det skal ligeledes være i overensstemmelse med
pligten. Det er altså, både for Hegel og for etikeren, en pligt for mennesket,
og i overensstemmelse med menneskets telos, eller med menneskets
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anden natur, at indgå ægteskab, for at selvrealisere sig, og vinde sin frihed
i enheden med en anden, og derved blive en del af det almene. Dette bliver
endnu tydeligere, hvis man sammenligner deres syn på mandens og
kvindens forskellige bestemmelser.
Etikeren mener, at der grundlæggende er forskel på kvinden og
manden, og heri er Hegel enig. Men etikeren mener ikke, at man kan lave
en decideret skelnen mellem kvinden, som det 'svage' køn, og manden som
det 'stærke'. Denne opfattelse er nemlig fejlagtig og ren æstetisk. Kvinden
får, ifølge etikeren, manden til at fremstå stærk, og bruger sine kræfter
derpå, hvilket får hende selv til at fremstå som den svage, hvilket hun jo
netop ikke er. Kvinden har sin bestemmelse i ægteskabet, og først som
brud og som moder har hun nået sin egentlige bestemmelse, eller sin
virkelige skønhed (Kierkegaard 1963: 121). Hegel mener, at manden og
kvinden har forskellige naturlige bestemmelser, men at disse, i forening,
supplerer hinanden og fuldendes i ægteskabets enhed. (Hegel 2011: 79). På
samme måde er ægteskabet det centrale hos etikeren, og derfor må
kvinden og manden ses i forhold dertil. Kønnene skal altså, ifølge etikeren,
ikke betragtes hver for sig. (Kierkegaard 1963: 128 ff.). Han beskriver dog
én forskel mellem manden og kvinden. Nemlig at kvinden ikke har, og ej
heller skal have, den refleksion, som manden har. ”… men man maa huske
paa, at en Kone i Forstand er ikke en Mand i forstand. ” (Kierkegaard 1963:
149). Valget, som manden skal foretage, for at nå frem til det etiske og
religiøse,

forudsætter

nemlig

refleksion,

og

denne

dræber

umiddelbarheden, der jo var det styrende i det æstetiske. Refleksionen
kastes dog ikke på forelskelsens umiddelbarhed, for så ville ægteskabet
aldrig blive en realitet. (Kierkegaard 1963: 141). Kvinden slipper altså,
ifølge etikeren, ikke ud af den æstetiske umiddelbarhed, ved at foretage et
valg, men derimod ved at indgå ægteskabet.
Manden er, på samme måde, hos Hegel, det reflekterende
fornuftsvæsen, der forholder sig til det almene og objektive, og er virksomt
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og magtfuldt. Manden har sit virkelige substantielle liv i verden udenfor,
altså i staten, og han forholder sig derfor blot anskuende til det hjemlige
familieliv. Kvinden er, hos Hegel, ligesom hos etikeren, ikke reflekteret,
men derimod et sanseligt følelsesvæsen, der har sin egentlige bestemmelse
i familien, og er altså således det passive og subjektive køn. Kvinden har
altså, ifølge Hegel, sin virksomhed i hjemmet, og finder sit sædelige
sindelag deri. (Hegel 2011: 179).
Kierkegaards etiker ser altså ud til, langt hen ad vejen, at være
hegelianer. Dette er især tydeligt, når man sammenholder Hegels og
etikerens syn på familiens, og herunder ægteskabets betydning, for
individets virkeliggørelse og vej til egentlig frihed. Men også synet på
individets funktion i samfundet, eller det almene, har markante ligheder
hos Hegel og etikeren. Etikeren mener, som nævnt tidligere i artiklen, at
det, for individet, udover at indgå ægteskab, også er en pligt at arbejde for
at leve, samt at have et kald i livet.
Den Pligt at arbeide for at leve, udtrykker det Almen-Menneskelige, og udtrykker
ogsaa i en anden Forstand det Almene, fordi den udtrykker Friheden. Netop ved at
arbeide frigjør Mennesket sig, ved at arbeide bliver han Herre over Naturen, ved at
arbeide viser han, at han er høiere end Naturen. (Kierkegaard 1962b: 260).

Mennesket bliver således, ved at arbejde for at leve, der, ifølge
etikeren, er et udtryk for det almene, frigjort fra eller hævet over naturen,
og vinder derved en højere frihed. Man opnår altså en højere grad af
virkelighed og fuldkommenhed ved at arbejde, og ved at indgå i det
almene. Ifølge etikeren er det dog vigtigt, at det at arbejde også er et udtryk
for en lyst i mennesket, og ikke blot er en streng nødvendighed. Derudover
mener han, at der ligger et kald i ethvert individ, der skal stemme overens
med de talenter, som ethvert menneske besidder, om de så er store eller
små, samt at dette kald bør følges, så man derved indgår i en almen orden,
i stedet for at leve i den blotte tilfældighed. “Den ethiske Sætning, at
ethvert Menneske har et Kald, er da Udtrykket for, at der er en fornuftig
Tingenes Orden, hvori ethvert Menneske, hvis han vil, udfylder sin Plads
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saaledes, at han paa eengang udtrykker det Almeen-Menneskelige og det
Individuelle. ” (Kierkegaard 1962b: 269). Individet skal altså, udover at
indgå ægteskab, ved at arbejde og udrette sin gerning, på én gang,
udtrykke det almene, og det individuelle, for derigennem at blive virkelig,
fuldendt og fri. “Først da er nemlig Talentet skjønt, naar det er forklaret til
at være et Kald, og først da er Existentsen skjøn, naar ethvert Menneske
har et Kald. ” (Kierkegaard 1962b: 270).
Hos Hegel spiller arbejdet ligeledes en stor rolle, for menneskets
indgåen i det borgerlige samfund, der, som tidligere nævnt, er negationen
af familien, og altså er det andet af de to momenter, der tilsammen
ophæves af staten. Hegel mener, at mennesket grundlæggende har en
række subjektive behov og viljer, som det vil stræbe efter at få
tilfredsstillet. Tilfredsstillelsen kan ske ved en række ydre ting, såsom
ejendom og produkterne af andre menneskers behov og viljer, samt ved
selv at arbejde og producere, for at andre kan opnå tilfredsstillelse.
Ved den omstændighed, at jeg må forholde mig til andre mennesker, gør det
almenes form sig gældende. Fra andre skaffer jeg mig midlerne til min
tilfredsstillelse, og dermed bliver jeg nødt til at antage deres opfattelse. Samtidig er
jeg nødsaget til at fremskaffe midler til at tilfredsstille de andre. Således spiller det
ene ind i det andet og hænger sammen med det. (Hegel 2011: 198).

Det almene vil altså, ved brugen af forstandsevnen, nødvendigvis
gøre sig gældende således, at mennesket indser at behovene lettere og
langt mere effektivt tilfredsstilles, ved at arbejde i samspil med, eller i
fællesskab med alle de andre mennesker, som man uundgåeligt vil støde
på, og derfor må forholde sig til. (Hegel 2011: 196 f).
I den afhængighed og gensidighed, der gælder for arbejdet og tilfredsstillelsen af
behovene, slår den subjektive egenkærlighed om i et bidrag til tilfredsstillelsen af
alle andres behov – i en formidling af det specifikke ved det almene i form af en
dialektisk bevægelse; idet enhver således skaffer, producerer og nyder for sig selv,
producerer og skaffer han også for alle andres nydelse. (Hegel 2011: 201).
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Ved således at arbejde for det almene vil der udvikles og opstå
forskellige mindre samfundslignende strukturer, eller stænder 32, der er
sammenslutninger af mennesker, hvis specifikke egeninteresser knyttes til
det almene, og alle, ligesom ægteskabet, fungerer som en base for staten.
Ligesom hos Kierkegaard opnår mennesket altså, ifølge Hegel, først sin
egentlige virkelighed og frihed ved at arbejde og ved at indtræde i det
borgerlige samfund.
Individet giver først sig selv virkelighed, i og med at det overhovedet indtræder i
det derværende og dermed i en bestemt specificitet; dermed begrænser det sig
eksklusivt til en enkelt af de specifikke behovssfærer. Det sædelige sindelag i dette
system er derfor retskaffenhed og standsære, i den forstand at hvert individ takket
være sin foretagsomhed, sin flid og sin dygtighed gør sig selv til et led i et af det
borgerlige samfunds momenter og alene ved en sådan formidling med det almene
er i stand til at sørge for sig selv og blive anerkendt i egen og i andres forestilling.
(Hegel 2011: 206).

Men selvom etikeren, som nævnt ovenfor, både i sit syn på familien
og sit syn på menneskets funktion i samfundet, ser ud til at være
hegelianer, betyder det dog ikke at han er rendyrket hegelianer, eller, for
den sags skyld, at Kierkegaard selv er dette. Etikeren mener nemlig, at
individet, i dets vej til selvrealisering, selv må tage ansvar for sit liv, ved
netop at vælge. Men der er, som nævnt tidligere i denne artikel, ikke blot
tale om et valg mellem dette eller hint, eller om et valg mellem godt eller
ondt. Der er derimod, for etikeren, tale om et valg mellem dét at vælge,
eller dét ikke at vælge.
Individet vælger da sig selv som en mangfoldig bestemmet Concretion, og vælger
sig derfor efter sin Continuitet. Denne Concretion er Individets Virkelighed; men
da han vælger den efter sin Frihed, saa kan man ogsaa sige, at den er hans
Mulighed, eller, for ikke at bruge et saa æsthetisk Udtryk, at den er hans Opgave.
(Kierkegaard 1962b: 232 f).

Valget foreligger således, for det enkelte individ, som en mulighed,
eller som en opgave, og individet kan så, ifølge etikeren, enten foretage

inddeles, af Hegel, yderligere i Den substantielle stand, Handels- og
håndværkerstanden og Den almene stand. En yderligere uddybning af disse stænders
formål i samfundet vil jeg dog, af pladshensyn, ikke foretage her.

32 Stænderne
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valget og blive fri af fortvivlelsen, eller lade være og forblive fortvivlet.33
Hegel er derimod langt mere helheds- eller systemtænkende, idet han, i sit
syn på menneskets vej til egentlig frihed og virkelighed, inkluderer
verdenshistoriens- og fornuftens selvudfoldelse, og han beskæftiger sig,
modsat Kierkegaard, ikke med det enkelte individs indre udvikling. “Hvad
der er fornuftigt, er virkeligt; Og hvad der er virkeligt, er fornuftigt. ”
(Hegel 2011: 25). Hegel mener, at staten er det højeste gode, at den, i sig,
er fornuftig, og at den er resultatet af fornuftens selvudfoldelse op gennem
historien. Altså er staten, med dens love, regler og institutioner, resultatet
af menneskenes skaben eller formning, og på ingen måde resultatet af
tilfældigheder. Derudover mener han, at individerne frivilligt underlægger
sig staten, fordi de indser at det er i overensstemmelse med fornuften, og
at de først derigennem vinder deres frihed og virkelighed. Hegel
beskæftiger sig således, i langt højere grad, med nødvendighed fremfor
mulighed, idet det, for ham, blot ville være et udtryk for manglende
fornuft, samt fravær af frihed og virkelighed, ikke at indtræde i det
sædelige, eller ikke at underligge sig staten. 34 Kierkegaards etiker adskiller
sig altså markant fra Hegel på netop dette punkt, idet han ikke mener, at
denne individets mulighed for selvrealisering, der altså stammer fra
fortvivlelsen, sker med nødvendighed, men udelukkende er resultatet af en
fri handling, eller indvortes gjerning, som Kierkegaard kalder det.
(Kierkegaard 1962b: 198).
Hvad man kunde kalde den indvortes Gjerning, har Philosophien slet ikke med at
gjøre; men den indvortes Gjerning er Frihedens sande Liv. Philosophien betragter
den udvortes Gjerning, og denne seer den igjen ikke isoleret, men seer den
indoptaget og forvandlet i den verdenshistoriske Proces. Denne Proces er egentlig
Philosophiens Gjenstand, og denne betragter den under Nødvendighedens
Bestemmelse. Den holder derfor den Reflexion borte, der vil gjøre opmærksom paa,
Der er desuden, hos Kierkegaard, i det religiøse, altså i troen, endnu en mulighed, for
individet, for at slippe ud af fortvivlelsen, og derved realisere sig selv. Jeg vil dog ikke her,
uddybe denne religiøsitetens vej yderligere.
34 Ligesom en hånd ikke har sin egentlige virkelighed, hvis den er adskilt fra resten af
kroppen, så vil et menneske, ifølge Hegel, heller ikke være frit og virkeligt, hvis ikke det
indtræder i det sædelige og i staten.
33
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at Alt kunde være anderledes, den betragter Verdenshistorien saaledes, at der intet
Spørgsmaal er om et Enten-Eller. (Kierkegaard 1962b: 164).

Etikeren mener at “Philosophien”, altså Hegels filosofi, modsiger sig
selv, idet den mener, at mennesker skal handle nødvendigt. Det enkelte
individ kan, ifølge etikeren, ikke nå det etiske, og altså dets virkelige
frihed, ved blot, af nødvendighed, at underligge sig et sæt sædelige love og
regler, eller ved at indgå i det almene, men må derimod selv stå for den
indre bevægelse, som valget er.
Kierkegaard og Hegel har desuden vidt forskellige syn på, hvad der,
for mennesket, er det sande gode, eller det højeste mål. For Hegel er den
højeste grad af åndelighed staten, og mennesket skal, for at opnå sand
frihed og virkelighed, stræbe mod det almene, altså staten, da denne er
åndens

eller

fornuftens

selvudfoldelse

og

således

det

absolutte.

Kierkegaard er enig i, at det etiske er det almene, og at dét at ville hæve sig
over det almene er syndigt, men han går skridtet videre, idet han mener, at
det højeste gode for mennesket er det religiøse, og staten indgår således
ikke som et relevant emne i Enten-Eller. Altså skal mennesket, ifølge
Kierkegaard, efter at have lagt det umiddelbare bag sig, for i det almene at
opnå friheden, igen adskille sig fra, eller hæve sig over, det almene og blive
den enkelte, der i troen eller religiøsiteten finder en ny umiddelbarhed, og
mening med tilværelsen. Hegel mener derimod, at religionen eller troen
ikke skal stå over staten, men derimod er underlagt staten. Da denne
uenighed mellem Kierkegaard og Hegel dog giver anledning til en hel
undersøgelse i sig selv, vil en videre behandling heraf, i denne artikel,
udelades.
6. Konklusion
Det står således klart, at både Kierkegaards etiker, Assessoren Wilhelm, og
Hegel mener, at ægteskabet er individets vej ud af den ubegrænsede,
negative frihed eller det ubegrænsede begær, altså fortvivlelsen.
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Ægteskabet er dermed overgangen til det etiske eller sædelige liv, hvorved
individet vinder sin positive frihed og virkelighed. Der er altså tale om, at
individet, både frivilligt og af pligt, afgiver sin individualitet, og i stedet
indtræder i det sociale og almene, fordi det ikke længere vil fortvivlelsen og
den negative frihed. Herigennem opnås en selvbevidsthed og en
selvrealisering, samt en afklaring eller ro i livet, der ikke var mulig før.
Ægteskabet er, for både etikeren og Hegel, dannende for mennesket, idet
man tager ansvar for sit liv, og den uendelige, ødelæggende refleksion
begrænses altså derved. De mener begge, at ægteskabet har kærligheden
som sin bestemmelse, samt at kærligheden bevares i ægteskabet. Dette
betyder dog ikke, at ægteskabet bør baseres på ren og skær kærlighed, eller
lidenskab, da et sådan ægteskab vil mangle det sædelige.
Ægteskabet bør således være frivilligt, bestemt af kærligheden, og samtidig
være baseret på et reflekteret valg, hvilket vil sige, at individet skal være
bevidst om ægteskabets betydning, og med øje for det almene og sociale.
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