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Forord
Mens jeg sidder på læsesalen og bryder hovedet med, hvad der nu lige skulle
forstås med Hegels immanente metode, danser svedperlerne langs
tindingen, og jeg drømmer mig ud i solskinnet, hvor der findes en kold
læskende drik eller en god kop kaffe nær ved. Snart rystes jeg dog ud af
dagdrømmen og må indse, at der ikke er nogle kolde læskende drikke, men
kun kompendier, noter og andre studieremedier på bordet foran. Det er
eksamenstid.
Her på TIDskriftredaktionen håber vi, at den nærværende udgivelse kan
give en legitim undskyldning for at realisere den slags dagdrømme - hvad
enten udgivelsen fungerer som en virtuel kold drik eller akkompagneres af
en virkelig. Vi er i hvert fald stolte af at kunne præsentere fire bidrag: tre
artikler og en oversættelse, som vi håber kan forfriske tanken.
Det kræver den dybeste forståelse for både tekst og periode, hvis man skal
oversætte, hvilket især gør sig gældende for filosofiske tekster, der fordrer
stor præcision fra oversætteren. Derfor er vi særdeles henrykte over at
kunne bringe en længere oversættelse for første gang i TIDskrifts historie.
Den oversatte tekst er et brev, René Descartes skrev til den franske
oversætter af Principia Philosophiae (1644), hvilket fungerer som forordet
til den franske udgave af værket. Anna Cornelia Ploug, som er oversætteren,
har ligeledes forfattet en indledning, der introducerer teksten samt
Descartes' tankeverden.
De tre artikelbidrag går i dialog med tre af den europæiske filosofis absolutte
mastodonter - nemlig Immanuel Kant, G.W.F Hegel og Søren Kirkegaard:
Kant and Swedenborg – or the dreams of a Spirit-Seer and metaphysics

inspected by a critical Gerichtshof af Andreas Mebus; Hegel, negation og
erfaring – Et indledende pædagogisk studie i Phänomenologie des Geistes
af Rune Robert Friis og Gjentagelsen – en forklaring af Kierkegaards
litterære intention af Mia Skjold Tvede Henriksen. Vi takker forfattere samt
review’ere, som alle har gjort udgivelsen mulig.
Med disse ord inviterer vi læseren ud i det filosofiske solskin, hvor
erkendelsen forhåbentlig vil blomstre i forårssolen.
På vegne af redaktionen
Frej Sønder Rasmussen
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Gjentagelsen
– en forklaring af Kierkegaards litterære intention
skrevet af Mia Skjold Tvede Henriksen, DPU · udgivet 1. maj 2015 · 5736 ord

Abstract
The primary focus of this article is to prove that the definition of
Kierkegaards terms in The Repetition goes through the reader. It is not
possible to reach a definition based on a strict reading of the work and,
therefore, the definition of the philosophical term must be construed by
literary means. Furthermore, it will be shown how The Repetition can be
seen as an explanation of how Kierkegaard wants to relate to ‘the
pseudonymous works’. With these surrounding factors explained the
reader’s understanding of the philosophical term will be shown to be based
on a pedagogical intention.
Kierkegaards filosofiske litteratur
Inden for den Søren Kierkegaard-forskning, der behandler forfatterskabets
filosofiske indhold, synes det at være en gængs opfattelse, at det, der
kendes som ‘de pseudonyme værker’ (Lübcke 2010: 375), på linje med de
øvrige udgivelser, indeholder værdifulde tilføjelser til forståelsen af
Kierkegaards filosofiske system. Dog bliver den stringente filosofiske
begrebsanalytiske udlægning af disse værker mangelfuld, idet den
bortskærer alle de skønlitterære forhold, som jeg skal påstå, er bærende
for at opnå en egentlig forståelse af disse litterære skrifters filosofiske
indhold, og som desuden afslører en Kierkegaardsk udlægning af forståelse
som sådan.
Min undersøgelse tager sit udspring i en undren over, hvad der sker,
når den fagfilosofiske læsning undviger aspekter som form- og
udgivelsesmæssige forhold i udfoldelsen af værkernes filosofiske indhold.
Det skal være min hovedpointe, at disse omstændigheder ikke blot kan

TIDskrift [Vol. VI]: 1

overses, men skal medtages som bidrag til – ja, endda grundlaget for – at
forstå de begrebsudfoldelser og filosofiske overvejelser, der forekommer i
disse udgivelser. Jeg vil herudfra påpege, hvordan disse værker kan siges
at være intenderede forsøg på, hvad der kan kaldes en spidsfindig, men
utvetydig pædagogisk Kierkegaardsk filosofi.
Pointen er, at man ikke kan forstå Kierkegaards filosofi uden at
medtage de formmæssige forhold, som de enkelte værker er tildelt, og man
skal således ikke uden om litteraturen, men igennem den. Jeg vil
koncentrere mig om at klarlægge, hvordan Søren Kierkegaards litterære
fremstilling i værket Gjentagelsen, er et eksempel på dette.
Værket Gjentagelsen er valgt, fordi det indeholder en eksemplarisk
litterær behandling af problemstillingen vedrørende forståelsen af dels
litterære virkemidler og dels pseudonymer: jeg vil hævde, at dette værk
viser, hvordan Kierkegaard intenderet tilrettelagde omstændighederne for
de pseudonyme udgivelser, som en del af den situation, som værkerne må
forstås på grundlag af.
I denne forbindelse vil jeg både se på forfatterens egne udmeldinger
om dette, samt hvordan det konkret viser sig i forhold til Gjentagelsen.
Jeg vil således vise, hvad der sker, når man åbner det filosofiske værk
med litteraturvidenskabelige værktøjer/begreber, idet min antagelse er, at
disse kan forklare de greb Kierkegaard bruger inden for værket – og videre
hvorfor og hvordan Kierkegaard også benytter sig af virkemidler, der ligger
uden for værket som en del af den filosofiske begrebsudfoldelse. Jeg mener
at kunne vise, at det filosofiske indhold således får mulighed for at blive
forstået på en anden måde, end den en fagfilosofisk begrebsanalyse
frembringer, og jeg vil derved vise, hvordan ”indpakningen” betinger det
filosofiske indhold.
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At udrede filosofiske begreber
Et eksempel på en filosofisk begrebsafklarende læsning af et litterært
Kierkegaardskrift fremkommer i Jens Himmelstrups Terminologiske
Ordbog til Søren Kierkegaards Samlede Værker. Ordbogens projekt er at
skabe en overskuelig gennemgang af Kierkegaardske begreber og derfor
skære alt det overflødige fra, som ikke synes videre nødvendigt for
begrebsdefinitionerne, og som ikke passer ind i en forståelse der antager,
at Gjentagelsen er en afhandling om begrebet ‘gentagelse’.
Om ‘gjentagelse’ skriver Himmelstrup: “Begrebet Gentagelse, der
hører til de vanskeligst forstaalige af Kierkegaards Udtryk maa ses 1) rent
principielt og dernæst 2) deskriptiv-psykologisk ɔ: efter sit psykologiske
Indhold” (Himmelstrup 1964: 78). Således defineres begrebet kort, klart
og tilsyneladende tydeligt.
Den ‘principielle’ definition af ‘gentagelse’, forstået som den egentlige
definition, udfoldes følgelig:
Den Definition af Gentagelsens Begreb hos Kierkegaard, der er
den mest nærliggende, bliver herefter: en ny Umiddelbarhed
vundet gennem Troen, eller, afklædt den filosofiske Dragt:
’Gentagelsen’ er = Livsmodet paa Troens Grundlag. Historisk er
vistnok ’Gentagelsen’ at anse som en personlig ’Special’Kategori hos Kierkegaard, dannet efter Oplevelsen af en
Pligtkollision (Forlovelsesbruddet). (ibid.: 79)

Gentagelse er, kort og koncist forklaret, en ny umiddelbarhed vundet
gennem troen. I denne definition bliver der ikke gjort noget ud af, hvilken
proces der – alt andet lige – må ligge i et begreb som ‘gentagelse’. Ej heller
synes det relevant at nævne den kontekst hvori begrebet fremkommer, og
som netop er med til forme forståelsen for begrebet. Det er den blotte
definition, der vægtes, mens det konkrete værks karakteristika fraskæres,
og en knivspids biografisk omstændighed tilsættes (uden en redegørelse
for dennes specifikke sammenhæng) i denne Himmelstrupske nedkogte
“bouillon-definition”.
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Alt i alt er begrebsdefinitionen nedkogt til to og en halv side, og det
kan forekomme mærkværdigt, at den agtede tænker, teolog og
tekstproducerende Kierkegaard havde brug for Gjentagelens 160 sider1 for
at udføre samme definition. Himmelstrups komprimerede gennemgang
skyldes, at læsningen går benhårdt efter en begrebsdefinition. Og denne
opnås. Det skal dog her være påstanden, at hvad udad vindes, bliver indad
tabt: for definitionen bliver, med sin stipulerede betydning, udhulet til
‘blot’ at være et begreb. At Kierkegaards filosofi ikke bare kan udforskes
som begrebslæsning men må være en læsning af begreber, skal her være
en hovedpåstand, og derfor bliver det Himmelstrupske ordbogsprojekt en
overleveringsmæssig fadæse, fordi forståelsen for begrebet går tabt.
Hvorfor en definition ikke er formålstjenlig i forbindelse med de
Kierkegaardske begreber, vil jeg bestræbe mig på at udrede. Først vil jeg
vise, hvordan en begrebseftersøgende læser, der tilgår Gjentagelsen, bør
blive svært skuffet.
Læsningen af Gjentagelsen – en skuffelse
Ved det første møde med Gjentagelsen støder læseren først på titelbladet:
Gjentagelsen – et forsøg i den eksperimenterende psykologi af Constantin
Constantius. Denne udmelding, ‘Et forsøg i den experimenterende
psykologi’, angiver en genremæssig udsigt til en eksperimentelt funderet
undersøgelse i afhandlingsstil af begrebet ‘gentagelse’.
Bogen tager sit udspring; Constantin Constantius’ beslutning om at
efterprøve, om gentagelse er muligt. Der er altså tale om et forsøg, men
den docerende stil udebliver.
Constantin Constantius beretter om bekendtskabet og fortroligheden
med et ungt menneske, der er forelsket på en sådan digterisk maner, at
han er ude af forholdet, førend det egentligt er begyndt; han oplever
erindringen og ikke gentagelsen og er fanget i en kvalfuld lidelse ved
1

Omfanget af originaludgivelsen ifølge SKS, kommentarbind 4, side 7.
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tanken om at skulle forlade og krænke pigen – men i lige så høj grad ved at
skulle forblive i forholdet. Constantius opstiller en plan, der skal få Det
Unge Menneske ud af forholdet, uden at pigen krænkes derved. Imidlertid
er Det Unge Menneske ikke i stand til at gennemføre planen og forsvinder.
Constantius eftersøger da videre sin gentagelse ved at gøre en tur til Berlin,
som han tidligere har gjort det. Imidlertid er intet som før; det eneste der
gentages er cementeringen af, at intet gentages.
Nu har læseren forstået, at det ydre forsøg på gentagelse, rejsen, viser
sig frugtesløs og at et længere intermezzo om teaterkritik i stedet har taget
pladsen. Hvorfor nu det? Forvirringen intensiveres, men et håb viser sig:
Læseren mødes nu af overskriften ‘Gjentagelsen’.
I bogens anden del reflekterer Constantius over de breve, han
begynder

at

modtage

fra

Det

Unge

Menneske

samt

dennes

kærlighedshistories situation. I de i alt otte breve går Det Unge Menneske
fra fortvivlelse og en lyst til at bortkaste alt, til at finde trøst og forsoning
ved læsningen om Bibelens Job, der måtte miste alt for at få det dobbelt
igen. Dette leder ham til en afventen: gentagelsen må indfinde sig. Da Det
Unge Menneske erfarer, at den pige, hvorom hans kærlighed sig drejer, er
blevet gift med en anden, føler han sig befriet og genfødt.
Der er tilsyneladende en form for gentagelse tilstede, men
udlægningen er mangelfuld, forklaringen skuffende, og der er ingen
begrebsafklaring eller autoritativ redegørelse. Den forventede afklaring af
begrebet ‘gentagelse’, bliver ikke indfriet.
Bogens sidste del er endnu et brev, men denne gang til Hr. N.N.
‘denne bogs virkelige læser’. Den fortrolige tiltale indgyder igen håb om en
forklaring direkte fra fortællerstemmen til læseren; en forløsning synes i
sigte.
I brevet sætter Constantius først ord på, hvilken læser der formodes
at ville – og ikke ville – kunne forstå bogen. Herefter afslører han som en
underordnet gestus, at Det Unge Menneske, hvis kærlighedshistorie og
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forsøg på gentagelse læseren i det meste af værket har fulgt, er
Constantius’s opdigtede påfund. Med dette omstyrtes værket for
bestandigt, idet fiktionaliseringen af Det Unge Menneske trækker tæppet
væk under den begrebssøgende læsers forståelse af struktur og indhold.
Stadig er der ikke givet noget svar på, hvad Gjentagelsen vil eller betyder.
På denne baggrund må Gjentagelsen revurderes. Og som læseren,
der nu står med begge fødder på ydersiden af sidste punktum, træder
konturerne af en ny og ganske anden fortælling frem. Værket kalder på en
genlæsning.
Den litterære nøgle
Som det i ovenstående ‘førstegangslæsning’ er skitseret, vil denne
filosofisk-begrebssøgende tilgang efterlade en læser, der er desillusioneret
og som har flere spørgsmål end svar. Dette skyldes de specifikke
forventninger læseren har til værket, før det påbegyndes: At værket kan
aftvinges et filosofisk indhold. Jeg vil forklare, hvordan denne,
forventningen, hænger sammen med læsningen: Jeg vil påstå, at
Gjentagelsen netop må genlæses og at dette kvalificerer læseren til at
kunne udfritte værket dets begrebsmæssige indhold. Ligeledes vil jeg søge
at udbygge forklaringen af forholdet, hvori Søren Kierkegaard og
Constantin Constantius står. Det vil netop være hovedpointen, at værkets
litterære udformning og Kierkegaards arrangement af de omstændigheder,
der ligger uden for værket er af største betydning for læserens forståelse af
indholdet, og at man derfor ikke kan nøjes med en begrebsdefinition.
Et andet navn
Af de værker, der udgik fra Søren Kierkegaards hånd, bærer en anseelig del
et andet navn end hans på titelbladet. Allerede fra forfatterskabets
begyndelse formedes der omkring udgivelserne et spind, der lod til at ville
afvise sammenhængen, og altså cementerer pseudonymernes ‘virkelighed’.
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Det var alligevel ikke en offentligt ukendt omstændighed, at Kierkegaard,
som man sagde, ‘vist nok’ var forfatteren til en række af skrifter og artikler,
der var udgivet under andet navn. Denne omstændighed havde han tidligt
forsøgt holdt stangen ved i Fædrelandet 2 , 12. juni 1842 – i indlægget
”Aabenbart Skriftemaal” at hævde at have: “…nydt den ufortjente Ære, at
blive anseet og udlagt som Forfatter af en Mængde indholdsrige,
belærende, vittige Artikler i forskjellige Blade…” (SKS 14 1997: 41) og
videre “…jeg tilstaaer min Skrøbelighed, jeg har Intet skrevet, ikke en
Linie…” (ibid.: 42).
Kierkegaard selv vedkender sig endeligt i det lille appendiks ”En
første og sidste Forklaring” i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift at han
er; “…som man siger, forfatteren af de pseudonyme skrifter” (SKS 7 1997,
569), men hvad vigtigere er: han giver en endelig forklaring på, hvordan
forholdet mellem ham selv som forfatter og pseudonymerne bør forstås:
Thi mit Forhold er Eenheden af at være | Secretairen og ironisk
nok, dialektisk reduppliceret Forfatter af Forfatteren eller
Forfatterne. Medens derfor vistnok Enhver, der overhovedet har
bekymret sig om Sligt, hidtil uden videre har anseet mig for
Forfatteren af de pseudonyme Bøger førend Forklaringen kom,
saa vil Forklaringen maaskee i første Øieblik foranledige den
besynderlige Virkning, at jeg, der dog selv bedst maa vide det, er
den eneste, der kun meget tvivlsomt og tvetydigt anseer mig
selv for Forfatteren, fordi jeg er den uegentlige Forfatter…
(ibid.: 571)

Der er i Kierkegaards tilfælde nemlig brug for en grundig forklaring af,
hvad der skal forstås ved pseudonymitet, og hvorfor han står på at ville
kalde sig ‘den uegentlige forfatter’. Det må dermed blankt afvises, at det
ikke har betydning, at værkerne er udgivet pseudonymt, ellers ville
forklaringen være overflødig3.

Dansk avis 1834-82
Dette perspektiv udfoldes ligeledes af Johan de Mylius i “Kierkegaard om sit
>>system<<. Regnskabet, Pseudonymerne og den ikke eksisterende forfatter” i
Kierkegaard – Pseudonymitet.
2
3
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Mere end et pseudonym
For Kierkegaard er pseudonymet mere end hvad der vanligt forstås ved
definitionen: “Fiktivt navn, der anvendes i stedet for det rigtige. Bruges af
forfattere eller grupper af forfattere, der af forskellige årsager ikke vil
anvende deres eget navn eller som anvender forskellige navne i forskellige
sammenhænge” (Informationsordbogen.dk: pseudonym). Den ‘årsag’ som
netop Kierkegaard havde, er sammensat af forhold der muligvis kun
endeligt og absolut kan opregnes af ham selv, men helt centralt må brugen
af pseudonymiteten som en adskillelse fra ham som (forfattende) person
dog stå. Idet det forfattede, udsagnet, samt kontekstuelle forhold
overdrages til den fremskrevne forfatter, pseudonymet, føjes der en
dimension til pseudonymitetsbegrebet. Kierkegaard ville måske ikke
partout skjule sin identitet, men kunne, ved at forfatte en forfatter med
andre personale omstændigheder end sine egne, fremskrive en anden
kontekst

og

situation

hvori

hans,

Søren

Kierkegaards,

valgte

problemstillinger blev belyst. Som det fremgår af de ovenstående citater,
forsøges dette både tidligt og senere i forfatterskabet slået fast med
forskellige strategier.
Selvom den tidlige klare afvisning af det pseudonyme forfatterskab
synes at tale mod den senere vedkendelse, er Kierkegaards budskab det
samme, og fremsættes allerede i ”Aabenbart Skriftemaal”: “… jeg beder
derfor de gode Mennesker, som | interessere sig for mig, aldrig at ansee
mig for Forfatter af Noget, hvorpaa mit Navn ei staaer” (SKS 14 1997, 42).
Det Kierkegaard frembringer, og som er blevet forstået som pseudonymer,
er: “…producerende digterisk-virkelige Individualitet[er]…” (SKS 7 1997,
569)

4

.

Det

er

en

personlighedskarakteristika,

egentlig
holdninger,

subjektivitet

med

udtryk

det

og

bestemte
er

denne

individualitets ord Kierkegaard blot formidler ved at føre: “…den
paaholdne Pen…” (ibid.:, 572).
4

Kursivering er tilføjet
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Der er altså tale om noget, der rækker udover det, som
pseudonymbegrebet indeholder 5 . Formidleren skal forstås separeret fra
‘sekretæren’

Søren

Kierkegaard

i

en

grad

der

grænser

til

en

personspaltning – hvilket også er så meget sagt, for Kierkegaard har som
‘sufflør’ alligevel magten over, hvad der projiceres op af den karakter der
står på scenen og fremfører indholdet.
Der er dermed kun tale om pseudonymitet i det omfang, at det er
Kierkegaard, der fører pennen og således skriver under et opdigtet navn,
men der må indføres et andet og mere dækkende begreb for ikke at gå fejl
af denne spidsfindige fremstillingsform.
Snarere er der tale om en særlig ‘Kierkegaardsk heteronymitet’. Et
heteronym defineres ved: “Inden for litteraturen et fiktivt navn, som ikke
blot

er

et

pseudonym,

men

også

en

anden

personlighed…”

(Informationsordbogen.dk: heteronym). Man kan forstå Kierkegaards
intention på den måde, at der skal lægges mere i de fremskrevne
forfatterpersonligheder end blot, at de er masker; pseudonymer. Derfor
må dette andet begreb tages i brug ved forklaringen af Kierkegaards
krumspring; det netop præsenterede ’heteronym’.
Der er tale om udformningen af en narrativ person, der er i stand til
at agere ‘selvstændigt’ og kommentere ude af ‘sit’ værks kontekst – som
kommentarer til andre heteronymer eller virkelige personer 6. Bag brugen
af de opdigtede navne består en individualitet (Søren Kierkegaard), der
bærer nogle karakteristika og holdninger, der selvfølgelig er af betydning
for deres (heteronymernes) fremstillinger, holdninger og handlinger –
ligesom fiktive litteraturfigurer i almindelighed – men med den meget
vigtige tilføjelse, at de Kierkegaardske heteronymer ikke skal læses som
Denne ide fremsættes ligeledes af Flemming Harrits i “Heterogent” i At være sig selv
nærværende
6 ”Kierkegaard” lod ved flere lejligheder artikler eller notitser indrykke i de Københavnske
dagblade med forskellige heteronymers kommentarer til eksempelvis anmeldelser af
deres værker. Også lagde han pen til dialoger eller henvisninger heteronymerne gjorde til
hverandre (eller ham) inden i værkerne.
5
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figurer, men som forfattere. Den helt afgørende forskel ligger således ikke i
deres udformning, men i måden læseren ‘bør’ tilgå dem og deres værker.
Læseren har ansvaret for at ‘læse heteronymerne virkelige’. Der er ikke en
Kierkegaardsk autoritativ stemme, der fortæller den læsende, hvordan en
tematik skal forstås. Hvad der imidlertid i stedet skal konstitueres, det må
læseren selv finde ud af!
Jeg vedholder med dette, at Gjentagelsens ‘indpakning’ er af stor
betydning for formidlingen og derigennem forståelsen for, hvad det er
Kierkegaard tilsigter med det lille værk. Jeg vil senere påpege, hvor i
værket dette heteronyme forhold træder tydeligt frem, og hvordan det
påvirker læsningen, men først vil jeg zoome lidt længere ind, og behandle
de formmæssige virkemidler, som jeg ligeledes vil påstå er afgørende for
indholdet i Gjentagelsen.
Den drilske tekst
Som skrevet vil jeg tilgå Gjentagelsen på en måde, der er ikke er gængs for
filosofien, men nærmere for den litterære læsning. Dette skyldes at
Gjentagelsen er et fiktivt værk med deraf følgende karakteristiske
virkemidler, men stadig indeholder Kierkegaarske intentioner i retning af
en begrebsudfoldelse. Jeg sigter som skrevet

mod at udfordre

fagfilosofiens begrebsanalytiske læsning af den del af det Kierkegaardske
forfatterskab, der udgøres af fiktion.
Når en læser påbegynder læsningen af et værk, dannes der meget
hurtigt et sæt af forventninger til værket. Disse hjælper læseren med at
navigere i værket og i omstændighederne hvori det forstås. (Behrendt
2006: 47-48). Hvis de præmisser, hvorpå læseren forstår værket, pludselig
viser sig falske, er der tale om et bedrag7. Dette er en kunstnerisk rusken
Inden for litteraturteori forklares præmisserne hvorpå et værk læses som etableringen af
en ’kontrakt’ mellem forfatteren og læseren. Kontrakten er de værkomstændigheder som
forfatteren udstikker, og som læseren har at holde sig til – men også de rammer som
læseren indvilger i at forstå teksten ud fra. Bedraget omtales som ’kontraktbrud’.
7
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op i læseren, der med ét må redefinere sin forståelse af værket helt eller
delvist. Den revurderede forståelse bliver nu grundlaget for en ny kontrakt
på de fornyede præmisser, og således etableres igen et udgangspunkt for
(en fornyet umiddelbar) forståelse (Behrendt 2010: 58). Det er lige præcis
denne form for bedrag der findes i fiktionaliseringen af Det Unge
Menneske som afslutningsvist afsløres i Gjentagelsen.
Der er altså en intenderet og nødvendig mening med at forvirre
læseren, og dermed er det ikke uvæsentligt, når en forfatter lader læseren
føre bag lyset, og man kan ud fra dette tale om en førstegangslæser og en
andengangs- eller genlæser.
’Førstegangslæser’ skal her forstås som den læser, der tilgår et værk
umiddelbart med det resultat, at læsningen bliver fejlagtig og må (kan)
korrigeres ved en fornyet læsning, en genlæsning. Denne ’fejlagtighed’
fremkommer, idet læseren tilgår teksten – eller dele af teksten – på den
umiddelbare (og eneste tilgængelige) grundlag, og med dette læser en
mening frem, der ikke stander på tekstens egentlige (men endnu skjulte)
præmis. Med fejlagtighed må videre forstås, at dette er i positiv forstand:
Målet er ikke, at læseren tager fejl, det er ’blot’ midlet; målet er derimod
muligheden for korrektionen – udviklingen af læseren ved den fornyede
indsigt. Fejltagelsen fører læseren videre og det må derfor slås fast, at
førstegangslæsningen er lige så kvalificeret som senere læsninger, blot er
tidsforskydningen, som opstår mellem de to læsninger afgørende, idet
denne danner grundlag for en dialektisk situation (ibid.: 55). Kierkegaard
lader med fuldt overlæg sin læser tage fejl.
Den læreproces, som sættes i gang ved opmærksomhed på
fejltagelsen, drives af en nysgerrighed. Med fiktionaliseringen af Det Unge
Menneske bliver læseren med ét opmærksom på sin fejltagelse og givet
løsenet til at afkode det krypterede værk. Dekrypteringen opnås ved en
fornyet læsning; en genlæsning. Denne genlæsning har et helt andet
udgangspunkt end førstegangslæsningen, idet læseren nu har en viden om
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forhold i teksten, og hermed kvalificeret kan rette sin opmærksomhed mod
særlige udpegede aspekter.
Den intention, der fra forfatteren ligger i at indføje et behov for en
genlæsning i sit værk, er aldrig tilfældig. Det er en del af tekstens
formidling, at få læseren til at stoppe op og blive opmærksom på sit syn på
teksten: ”Førstegangslæsningen er en egenskab ikke bare ved læseren, men
ved teksten” (ibid.: 56). Med dette undermineres ikke alene læserens
opfattelse af sig selv som kvalificeret læser, men ligeledes lader teksten sin
egen troværdighed stå den prøve, det er at bedrage læseren, og derefter
fordre at læseren igen, efter dette tillidsbrud, denne krænkelse, alligevel på
ny bevæger sig ind i teksten. Det er nemlig ikke nok, at læseren
tilbageskuende erindrer teksten. Det er nødvendigt, at teksten læses igen,
for at læseren bliver ført til kernen af den ’samlede intention’ fra
forfatterens side.
Det bliver altså nødvendigt, at denne naive læsning foretages, for at
teksten overhovedet kan udfoldes. Dette er netop pointen i forhold til
Gjentagelsen: At den strukturelle opbygning, hvor bedraget spiller en
afgørende rolle, er aldeles intenderet og målrettet i forhold til læserens
mulighed for en egentlig forståelse for det begrebsmæssige indhold.
Genlæsningen
Førstegangslæsningens kollaps bliver fundamentet for genlæsningen.
Læseren er blevet bedraget, og med dette ’vækket’ og opmærksom: klar til
at lære. Gjentagelsens leg med fiktion er en overdragelse af ansvar til
læseren, idet man som læser ved, at Constantius’ fortællerstemme er
upålidelig. Det bliver læseren selv, der må navigere i værket.
Som i første gennemlæsning møder Constantius læseren med en
indledning der fabulerende kredser om ’gentagelse’. Det er oven på dette,
at Det Unge Menneske introduceres: ”Det er omtrent 1 Aar siden, at jeg ret
for Alvor blev opmærksom paa et ungt Menneske, hvem jeg tilforn allerede
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oftere havde berørt…” (SKS 4 1997: 11). Denne tilbageskuende
præsentation har nu for læseren en helt anden betydning og læsningen vil
være farvet på en sådan måde, at udsagn der før var ’harmløse’ og
berettende, nu ændrer karakter: ”Han betroede mig med en elskværdig
Aabenhjertethed, at Grunden til hans Besøg hos mig var, at han behøvede
en Fortrolig, i hvis Nærværelse han kunde tale høit med sig selv…” (ibid.:
12). Man vil som læser især lægge mærke til distinktionerne mellem
Constantin Constantius og Det Unge Menneske; dels fordi de nu vides
kunstige og dels fordi de alligevel forekommer.
Den læsning, der nu foretages, vil være opmærksom på alle de
uoverensstemmelser der er imellem den første oplevelse med teksten og
den nuværende: læsningen vil skulle holdes op mod læseren selv, og med
det vil sammenligningen kontinuerligt redigere det indtryk som den første
gennemlæsning efterlod.
Alt som Tiden gik hen, blev hans Forhold qvalfuldere og
qvalfuldere. Hans Tungsind tog mere og mere Overhaand, hans
legemlige Kraft fortæredes i sjælelige Kampe. Han indsaae, at
han havde gjort hende ulykkelig, og dog var han sig ingen Brøde
bevidst; men netop dette, aldeles uskyldig at blive skyldig i
hendes Ulykke, var ham til Forargelse, og bragte hans
Lidenskab i den vildeste Bevægelse. (ibid.: 15)

Med denne alvidende fortællerstemme8 træder Constantius’ indsigt i Det
Unge Menneske pludselig tydeligt frem; nok er han fortrolig, men han er
også mere end det; han er, som det fremgår af brevene, medvider (ibid.:
58).
Constantius’ tur til Berlin eksemplificerer nu, at grunden til at
Constantius bestandigt skuffes over den manglende gentagelse, skyldes
hans egen stagnation i det han kalder erindringen. ’Erindring’ er
forherligelse og æstetiseren af noget tidligere oplevede. I erindringen er en
distance, som ikke er i gentagelsen, der modsat er nærværende:
”En alvidende fortællerstemmer”: Litteraturbegreb der beskriver en fortællerstemme,
der ved ’ud over sig selv’; altså også hvad der foregår i andre karakterer eller situationer
hvor fortællerstemmen selv ikke er til stede.
8
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Gjentagelse og Erindring er den samme Bevægelse, kun i
modsat Retning; thi hvad der erindres, har været, gjentages
baglænds; hvorimod den egentlige Gjentagelse erindres
forlænds. Derfor gjør Gjentagelsen, hvis den er mulig, et
Menneske lykkeligt, medens Erindringen gjør ham ulykkeligt…
(ibid.: 9)

Det er dette, der ligeledes er humlen i at genlæse en tekst på nye
præmisser frem for tilbageskuende, ’fjernt’, at overskue sit erindrede
indtryk.
De talende
Idet Gjentagelsen læses med heteronymitet for øje, træder gennemgangen
af teatergenren ‘possen’

9

frem som et eksempel på heteronymets

fremkomst, virkning og væsen:
Der er vel intet ungt Menneske med nogen Phantasi, uden at
han engang har følt sig fængslet af Theatrets Trylleri […] I en
saadan Phantasiens Selvanskuelse er Individet ikke en virkelig
Skikkelse, men en Skygge, eller rettere, den virkelige Skikkelse
er usynlig tilstede, og nøies derfor ikke med at kaste een Skygge,
men Individet har en Mangfoldighed af Skygger, der alle ligne
ham, og som momentviis ere ligeberettigede til at være ham
selv. (ibid.: 30)

Det er fantasien om at afprøve sider af ‘sig selv’, forklare livsmåder og
holdninger uden dog selv, som forfattende individ, at kunne udfylde disse
fantasier med holdninger og livsmåde, således at en konsistent
personlighed træder frem. Forfatteren indeholder ikke de karakteristika,
som fantasien ønsker at udtrykke, og derfor tages et andet ‘individ’ til
hjælp; et individ der er lige så ’virkeligt’, men dog kun en skygge. Dermed
træder heteronymet ud af forfatteren, som denne skygge. Den ene
uadskillelig fra den anden. Heteronymet er som skyggen, hvori ‘den
virkelige skikkelse’, forfatterens skikkelse, ‘er usynligt tilstede’, og som
‘momentvis er ligeberettigede til at være’ forfatteren selv.

9

‘Posse’ er et gammelt ord for teatergenren ‘farse’.
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Det eksemplariske i Gjentagelsen læst som et heteronym-forklarende
værk, er netop at heteronymet, Det Unge Menneske, eksplicit får plads til
at beskrive sin fremskriver og forholdet imellem dem: “Mere behøver jeg
vel ikke at sige Dem, eller rettere, jeg behøvede snarere Dem for at kunne
sige Mere, for forstandigt og klart at kunne udtrykke, hvad min famlende
Tanke kun afsindigt kan lade forstaae” (ibid.: 64). Det er et utvetydigt
afhængighedsforhold,

hvor

heteronymet

kun

kan

tale

gennem

fremskriveren, men den sindsstemning, hvorfra ordene strømmer er dog
heteronymets ‘eget’.
Det Unge Menneskes natur, personlighed, af en ‘egen’ art, og altså en
anden end den Constantius besidder; de er væsensforskellige, og heri
består netop opdelingen, der i den endelige afsløring eksplicit udsiges:
“Min Personlighed er en Bevidstheds-Forudsætning, der maa til netop for
at tvinge ham ud, hvorimod min Personlighed aldrig kunne komme
derhen, hvor han kommer hen…” (ibid.: 96).
Det Unge Menneske ‘kommer til’ Constantius, som en ytring der
finder vej ud gennem hans pen, og som inspirationen indfinder Det Unge
Menneske sig lejlighedsvist, men forsvinder ligeledes igen: “…hiin Aften,
da vi skiltes ad” (ibid.: 23). Altså er de to adskilte personaer, hvoraf den
ene kommer til udtryk gennem den anden. Forholdet mellem Constantius
og Det Unge Menneske er som det mellem en forfatter, en fremskriver og
et heteronym. Gjentagelsen er udført som et eksempel på det
Kierkegaardske heteronymitetsforhold der også omgærder den.
Den afsluttende direkte tilkendegivelse af, i hvilket forhold den
fremskrivende forfatter Constantius står til Det Unge Menneske, bliver en
heteronym forklaring på Kierkegaards eget forhold til ‘sine’ heteronymer:
Jeg tænkte da, det kunde vel være Umagen værd engang at lade
en saadan blive til. Det Unge Menneske, som jeg har ladet blive
til, han er Digter. Mere kan jeg ikke gjøre; thi jeg kan i det
Høieste komme saavidt, at jeg kan tænke mig en Digter og ved
min Tænken frembringe ham, selv kan jeg ikke blive Digter,
som ogsaa min Interesse ligger paa et andet Sted. (ibid.: 93f)
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Udmeldingen er som et ekko gentaget af Kierkegaards egen stemme i
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrifts appendiks En første og sidste
Forklaring, hvor Kierkegaard med samme tilstående mine forklarer,
hvilket forfatterforhold der ligger mellem ham og de heteronyme figurer
der optræder i hans litteratur. Værket Gjentagelsen bliver på denne måde
en litterær prøveballon på en senere ‘virkelig’ udmelding om Kierkegaards
heteronymitet.
Litterær indpakket filosofi
Gjentagelsens eksemplificering og heteronymbegrebet peger altså på, at
Kierkegaards værk er en stærk kommentar om den læsendes forhold til det
læste. Der er en årsag til, at de Kierkegaardske værker udgives eller
forfattes af heteronymer, og dette er, at disse besidder et andet
væsensudtryk end det Søren Kierkegaards eget kunne anstille. Det er
nemlig en forskel i væsensstemningen mellem Kierkegaard, Constantius og
Det Unge Menneske selvom alle tre er, som Babushka-dukker, udsprunget
af hinanden. Ved læsningen af Søren Kierkegaard må man forholde sig til
hans ord om forholdet, og altså læse Gjentagelsen som Constantin
Constantius ord, og altså tage udgangspunkt i denne som eksplicit
fortæller og implicit forfatter. Den egentlige forfatter er Søren Kierkegaard,
men det er nødvendigt, at man dykker igennem Constantius som et lag der
er nødvendigt for at forstå, hvad den egentlige fortæller, Søren
Kierkegaard, vil. Man må altså læse litteraturen for at forstå filosoffen. Lad
dette være hovedpointen. Det formmæssige udtryk som Søren Kierkegaard
gav sine litterære værker var ikke en ’indholdsløs larmen’, der blot skal
gennemskues. Det er netop ved dette at muligheden for at gennemskue
ligger, det er der erkendelsen bliver givet fri.
Det er et kunstnerisk formgreb, for at frisætte læseren i et forhold til
en forfatter, der på anden vis end Kierkegaard kan forklare indholdet, og
således en antagelse om en læser der er kvalificeret til at at afsøge sin egen
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forståelse. Gjentagelsens afsluttende brev stilet direkte til læseren viser
netop en antaget kvalifikation hos denne. Constantius (såvel som
Kierkegaard) tager sin læser alvorligt.
Det komplicerede forhold af forfattere, der omgiver Kierkegaards
litteratur og filosofi, kan således ses som en Kierkegaardsk nysgerrighed i
forhold til læserdidaktik, psykologi, og meddelelsens elasticitet eller
æstetik, hvorfor Constantius ord om heteronymets hensigt i forhold til
læserens

forståelse

af

forfatterens

udsagn

således

kunne

være

Kierkegaards egne:
Skjønt jeg nu ofte fører Ordet, saa vil Du dog, min kjære Læser
(thi Du forstaaer Dig paa de inderlige sjælelige Tilstande og
Rørelser, og derfor er det, jeg kalder Dig »kjær«), saa vil Du dog
overalt læse om ham. Du vil da forstaae Overgangenes
Forskjellighed, og om Du end af og til, naar Stemningens |
Styrtebad kommer pludselig over Dig, bliver lidt underlig
derved, vil Du dog bag efter see, hvorledes Alt er forskjelligt
modificeret, det Ene i Forhold til det Andet, samt, at den
enkelte Stemning er temmelig correct, hvilket er en Hovedsag,
da det Lyriske her er saa vigtigt. Du vil maaskee en enkelt Gang
lade Dig distrahere af en tilsyneladende ørkesløs Vittighed eller
af en indolent Trods, men bag efter vil Du maaskee forsone Dig
dermed. (ibid.: 96)

At ’det lyriske’, det litterære, netop er af største vigtighed i fremstillingen
af og for læserens forståelse af Kierkegaards intention med begrebet
’gentagelse’, bliver her forklaret: det handler om at læseren bevæges og
ikke ’bare’ får at vide. De stemninger og stemningsforskelle, der med de
litterære virkemidler muliggør en anderledes udredning af begrebet, er på
en gang indviklede og frustrerende, men på samme tid en vigtig del at
Kierkegaards didaktiske projekt, hvori begrebsudredningen vendes mod
læseren selv. Den pædagogiske Kierkegaard, hvis man kan tale om en
sådan, undskylder det møje og besvær en litterær begrebsfremstilling
(overfor en filosofisk begrebsanalyse) volder læseren, men idet læseren
’bagefter ser’ at grunden netop var en oplevelse af begrebets facetter, vil
læseren forhåbentligt ’forsone sig dermed’. Der er således en pædagogisk
pointe gemt i Kierkegaards indpakninger; i heteronymerne og fiktionen.
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Filosofisk begrebsudfoldelse som pædagogisk intention
’Gentagelse’ bliver ikke entydigt defineret i værket Gjentagelsen; kun
negative definitioner og forestillinger bliver opstillet. Alligevel lader
Kierkegaard begrebet udfolde: som den hermeneutiske situation, hvor
læseren selv oplever en ’gentagelses’ virkning – intet i gentagelsen er det
samme, men det, der var, kommer igen. Læseren selv bliver aktøren, som
kommer tættere på en forståelse, idet han eller hun bevæger sig selv.
Dette er et Kierkegaardsk udsagn om, at hvis man skal bevæge et
menneske, flytte det, hvad enten det er holdnings- eller indsigtsmæssigt,
så er den blotte overdragelse af ny viden ikke altid nok10. Det ’psykologiske
forsøg’ som Kierkegaard udfører er dermed at forstå som muligheden for
at forklare begrebet uden ord, men ved selve bevægelsen:
Gjentagelsens Dialektik er let; thi det, der gjentages, har været,
ellers kunde det ikke gjentages, men netop det, at det har været,
gjør Gjentagelsen til det Nye. Naar Grækerne sagde, at al
Erkjenden er Erindren, saa sagde de, hele Tilværelsen, som er
til, har været til, naar man siger, at Livet er en Gjentagelse, saa
siger man: Tilværelsen, som har været til, bliver nu til. Naar
man ikke har Erindringens eller Gjentagelsens Kategori, saa
opløser hele Livet sig i en tom og indholdsløs Larmen. (ibid.:
25)

Dette er det egentlige ‘forsøg i den eksperimenterende psykologi’, idet det
bliver den enkeltes forståelse, der i denne læsning er værkets målsætning.
Eksperimentet består i at bevæge, flytte, den læsende, både hvad angår
fokus i læsningen og ligeledes med hensyn til at rette opmærksomheden
mod den læsende selv. Kierkegaard påpeger med sine alsidige
formmæssige udgivelser, at filosofien lige så vel kan være et pædagogisk
projekt, hvori læseren i mødet med det anderledes udvider sin forståelse
og bliver det centrale i den dialogiske menings- og forståelsesudveksling
med teksten.

Dette fremsættes ligeledes af Camilla Brudin Borg ”Genren och undantaget betraktat
genom Sören Kierkegaards Gjentagelsen” i Genrer och genreproblem: Teoretiska och
historiska perspektiv.
10
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Således er filosofiens indpakningen ikke uvæsentlig, da det er
igennem denne, at ’gjentagelse’ egentligt forklares. Følgelig bør en
filosofisk begrebsanalyse af Gjentagelsen ikke være mulig, for man kan
ikke forklare, ville, fremtvinge eller opdrive ‘gentagelsen’, men man kan
opleve den. Og det er dette som Søren Kierkegaard med sit værk
Gjentagelsen henviser læseren til.
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Abstract
It is commonly known that Hume played a major role in forming Kant's
mature philosophy. But it is lesser known that Kant himself prior to his
encounter with Hume, had a pivotal encounter with the Swedish
mathematician and mysticist Emanuel Swedenborg. Thus this article will
explore the nature of Kant's encounter with Swedenborg in order to show
that Kant's Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der
Metaphysik from 1766 has had an impact on Kant's Kritik der reinen
Vernunft.

Vermittelst der Vernunft ist der Seele des Menschen ein Geist
(mens, νοyσ) beigegeben, damit er nicht ein bloß dem
Mechanism der Natur und ihren technisch-praktischen, sondern
auch ein der Spontaneität der Freiheit und ihren moralischpraktischen Gesetzen angemessenes Leben führe.
- Immanuel Kant, Verkündigung des nahen Abschlusses eines
Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie (1796), AA VIII
[I.B.], p. 417.

Introduction
In the beginning of 1755, Immanuel Kant was fully engaged in finishing his
essay Meditationum quarundam de igne succincta delineatio (Succinct
Exposition of Some Meditations on Fire), a text which later that spring
earned him the title of Magister. Others1, however, were around the same
Cf. Johann Georg Sulzer and Johann Nicolas Tetens. For a more detailed discussion of
David Hume's philosophical impact on the German Enlightenment see. Watkings 2005:
1
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time in the German philosophical milieu fully engaged and occupied with
something completely different; namely one of the first translations in
German of a certain Scottish philosopher. The young thirty-one year old
magister was at that time unaware of the philosophical problems that this
Scotsman, David Hume should give rise to, and the major impact Hume
eventually would have on his own philosophy. However, it is well known
that Hume was the one that awakened Kant from his dogmatic slumber
(dogmatischen Schlummer – Kant 2014b: 118[A13]). And it is also
commonly known that Kant in the Kritik der praktischen Vernunft (1788)
stated that the Kritik der reinen Vernunft (1781) (hereafter; KrV) is
„occasioned” by the sceptical teaching of Hume (Kant 2014a: 168[I.I.1.II
[A92]). Or at least this is what Kant himself tells his audience. Hence if one
takes these statements seriously and thereby renders Hume and his
sceptical teaching to be a large part of Kant's discussion of dogmatic
metaphysics in KrV, one could easily miss one of Kant's so-called precritical discussions, regarding dogmatic metaphysics or as Kant termed this
in the year of 1766; Träume der Metaphysik.
The overall aim of this article is then, to show that Hume is not to be
seen as the only one who has had a crucial impact on Kant's mature
philosophy (in casu 'critical philosophy'). In order to show this, the first part
of this article is devoted to a discussion of Kant's own inquiry of dogmatic
metaphysics in Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der
Metaphysik (1766) (hereafter; TG)2. This discussion of TG will lead to the
preface A of KrV. Our aim is then to show how preface A of KrV bears
witness to the discussion of dogmatic metaphysics in TG which will form the

364-373, Kuehn 1987: 36-51. In the running text, titles of Kant's works will loosely follow
the acronyms of Eisler. Other title abbreviations can be found in the bibliography. See.
Eisler, 1969: vii-viii.
2
All references to KrV follows the Felix Meiner edition from 1998, combined with the
standard pagination A / B in square brackets. Except from Kant's letters that follows the
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften edition, TG and other works by Kant
follow the Shurkamp edition also combined with standard pagination in square brackets.
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second part of this article. The third and last part will sum up the previous
two parts in order to pinpoint how Kant's encounter with Swedenborg has
had an impact on partly the famous Gerichtshof and its (critical) functions,
partly in Kant's notion of metaphysics in general.
*
In order to navigate properly in relation to the scope of this article and its
overall aim, it is necessary to make some remarks concerning the
methodology of this article. To have a clear notion of one’s philosophical
methodology is commonly regarded as the feeling of terra firma under one's
feet. Thus one can choose the character of this terra firma to be
hermeneutic, phenomenological, post-structural etc. If one, however, is lost
in the woods of the broad variety of methodically approaches – do not
despair; the solution is simple to follow – as Descartes recommend – a
straight line or to walk straight ahead (marcher toujours le plus droit), then
you will eventually find your way out (Descartes 2011: 43-44[III.2., 24.1825.20]). Even though one finds one’s way out of the woods, the problem of
methodology is not automatically solved. Hence this 'straight line' is an
axiomatic pathway and thus another methodical standpoint. On the basis of
this short discussion of one's methodically approach we will “simply” choose
to read Kant through Kant himself3, in order to follow as closely as possible
the inherent Räsonnement of Kant's own text. This also permits us to
philosophize by and with Kant himself, so that we are qualified in using
some of Kant's own interpretation “tools”. Regarding these “tools” we will
now turn to the Kantian Leitfaden.
In a minor work of Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht (1784), Kant set forth, among other topics, his
This choice of method is motivated and inspired by Adorno's immanente Kritik. See.
Adorno 1990: 33-34.
3
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idea of how to comprehend the history of mankind. Kant's idea of history is
an attempt to interpret the long chain of historical events, not as
meaningless and random occurrences, but as a chain of meaningfulness.
This meaningfulness of history is in other words Kant's insistence on that a
philosopher is allowed to find a so-called: „Naturabsicht in diesem
widersinnigen Gange menschlicher Dinge” (Kant 1977: 34[A388]). However
if a philosopher is allowed by Kant to find an Absicht in history, one also has
to presuppose an idea about history from whence one can start one's
interpretation of history. This idea or basis is what Kant called a
(philosophical) Leitfaden (Ibid.: 49-50[A410]). If Kant on the one hand
allows such a (heuristic) tool for interpreting the human history, we
therefore are allowed on the other hand - combined with our
methodological standpoint (cf. immanente Kritik) – to use a certain kind of
Leitfaden in our interpretation of Kant. But where are we to start?
I: The making of Kritik der reinen Vernunft
Our postulate is that one of Kant's main motivations for writing KrV is well
founded in a letter to Fräulein Charlotte von Knobloch in 1763. In this letter
Kant himself states that the belief in „die verneinende Seite 4 ” is in an
agreement with „der gesunden Vernunft” (Kant, AA X: 43-44), and that this
standpoint was his own: „Stellung, in welcher sich mein Gemüth von langer
Zeit her befand [sic!].” (Ibid.: 44 - my supplement). But all this changed
when Kant encounters „Herrn Swedenborg” (Idem.). As we shall see, this
acquaintance with Emanuel Swedenborg changed the character of Kant's
way of believing in the “other side” (Jenseits) and in view of this,
Swedenborg may be the first to have galvanised Kant in his dogmatic beliefs.
Hence Kant's encounter with Swedenborg is our Leitfaden in showing that

4

Cf. what we today call the 'spiritual world'.
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this “meeting” has had an impact on Kant's mature philosophy or critical
way of doing philosophy (Palmquist 2000: 18).
I, a: Kant's theoretical inquiry of the Geisterseher
As stated in the previous section, one can rightfully approach Kant's
philosophy in the same way as Kant approaches history. And in doing so,
the following section is devoted to give our account of Kant's discussion of
Herrn Swedenborg with intentions of showing that this discussion also has
some clear connections to KrV's main objectives.
In TG, Kant deals with Swedenborg's the Geisterseher, in order to cast
light on the „andern Welt”, through the dreams of metaphysics (Kant 2012:
923[A4]). But what is meant by 'the dreams of metaphysics'? In order to
answer this question we must first take a closer look at what Kant himself
finds to be „Nützlich” in this inquiry (Ibid.: 924[A6]). However TG consists
of two parts, which deals with the subject in question in different manners.
Because an exhaustive analysis of TG will exceed the aim and scope of this
article, it will be adequate just to point out the main conclusions of TG's two
parts. In the theoretical (dogmatic) first part of TG; Kant distinguishes
himself from the academics who frown upon the: „vernünftige: Ich weiß
nicht”, and the philosophers that jump to conclusions about: „Ein Geist […]
ist ein Wesen, welches Vernuft hat” (Ibid.: 925[A7-8]), because Kant does
not even know: „was das Wort Geist bedeute” (Ibid.: 926[A9]). However
these remarks, as we shall see, set the tone of the forthcoming inquiry of the
world of spirits (Geister). Kant starts out by testing the assumption of an
immaterial being with reason (Ibid.: 927-935[A11-28]) with his dependency
on the: „allgemeinen menschlichen Verstande” (Ibid.: 943[A41]) 5 . As a
result of this method, the question of spirits „übersteigen” Kant's own
„Einsicht“ (Ibid.: 936[A29]), because no matter what we as human beings

5

Which Kant finds in himself and by his own understanding, Ibid.: 960 [A74].
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do, spirits are nowhere to be found in the empirical (Ibid.: 950-951[A5557]). This also reveals what metaphysical dreams are made of.
Metaphysics as a discipline – without the empirical - has thereby a
tendency to be very flexible in its use of principles. This means that the
principles one makes use of in a metaphysical inquiry in advance fits the
result of that very same inquiry(Ibid.: 952-953[58-61]). This makes
metaphysical principles to be „lauter Luft” (Ibid.: 961[A76]), just as the
visions of spirits are, when it comes to the measuring of the
„Verstandeswaage” (Ibid.: 960[A74]). Even though Kant regards this scale
to be free of all „Parteilichkeit” (Idem.), it still suffers from a minor “defect”
which is called: „Hoffnung der Zukunft” (Ibid.: 961[A75]). This is of course
of major significance to Kant's much later Metaphysik der Sitten, but in our
context the point is however that; these stories of spirits have in this way, a
place in the scale-pan of hope in contrast to the theoretical scale-pan
(Palmquist 2000: 21). Kant thereby concludes that from now on, one can
have all sorts of opinions about such spiritual beings but not: „wissen” (Kant
2012: 923[A79]). The crucial point to be made here is that this also leads
Kant to say that from an anthropological perspective this demonstrates the
limits (Grenzen) of man's reasoning, and from a philosophical perspective
this points to – albeit via negativa – that one theoretically has to establish:
„die Grenzen unserer Einsicht”, by the „Data” found in the empirical
(Ibid.:963[A80]). However, in the best Kantian or traditional Aristotelian
way, the theoretical perspectives cannot stand alone. Hence in the following
section we have to take a closer look at the practical part of TG, in order to
get the full account of Kant's encounter with Herrn Swedenborg.
I, b: Kant's practical inquiry of the Geisterseher
In the previous section, we saw how Kant in TG's theoretical part established
a measuring tool out of the universal human understanding (Verstand).
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And as a result we shall in the coming section see what consequences this
limiting activity of the theoretical part has within the practical part.
In the second and practical part of TG Kant tells us that Swedenborg's
speculations (cf. Speilwerk - Ibid.: 961[A75]) of contact with spirits,
divinations and Traumdeutung (cf. Oneiromancy)6, compared to the earlier
mentioned usage of metaphysical principles are the same as the:
„Scheingründe der Vernuft” (Ibid.: 968[A89]), which is why the Speilwerk
of Swedenborg is the same as the „Schlaraffenlande der Metaphysik”
(Idem.), of the philosophers (in casu 'the dreams of metaphysics'). But how
is all this possible? Because the inquisitive (wißbegierige) human mind
(Ibid.:969 [A91]), leaves the frontiers between „Torheit and Verstand”, and
the distinction between „Wahrheit und Betrug” so poorly marked (Ibid.:
969-970[A90-91]). This however leads Kant to modify his approach towards
this inquisitiveness and by his modest and critical (Ibid.: 969[A90]),
attitude he reminds us: „daß all Erkenntnis zwei Ende habe”, i.e. a priori,
and a posteriori (Ibid.: 971[A94]). In illustrating the two ways of acquiring
knowledge in a philosophical manner, Kant is attributing the 'a posteriori'
to the empiricist, and the 'a priori' – as Kant states; the other extreme – to
the metaphysical philosopher (Ibid.: 971[A94-95]). On the one hand the
empirical way of doing philosophy falls short in its chain of reasoning by a:
„Warrum” (Ibid.: 971[A94] / cf. When reasons (Grunde) continue ad
infinitum). On the other hand the metaphysical way of doing philosophy
suffers from groundless assumption when it starts off by: „ich weiß nicht
wo”, which leads the philosophical inquiry to: „ich weiß nicht wohin” (Ibid.:
971[A95] / I.e. as mentioned before, by applying ad hoc (unempirical and)
randomly selected principles to fit the outcome). Here it becomes clear that

Cf. the three stories which demonstrate Swedenborg's “gifts”. Ibid.: 965-968[A82-88]. If
one is interested in similar stories by Swedenborg, and the connection between this world
and the other world, in an authentic tone then Swedenborg's Drömboken is worth
consulting (cf. His “book” is actually diary notes) . In Danish: Swedenborg, Emanuel,
Drømmebogen, Hans Reitzel 1999.
6
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if philosophy as a discipline methodologically should choose pathways
between either the empirical way or the speculative way, this becomes a
false dichotomy. As we shall see, this dispute between the empiricist and the
metaphysical philosopher foreshadows the Kampfplatz of metaphysics in
Preface A. However because of this dispute it seems that there is not much
hope for metaphysics which Kant finds himself to be in love with (Ibid.,
982[A115]). But how can one conceive Kant's early solution to these
problems of metaphysics? By regarding metaphysics qua: „Wissenschaft
von den Grenzen der menschlichen Vernuft” (Ibid.: 983[A116]). Kant states
that this creates: „ein kleines Land”(Idem.) – as implied; of metaphysics
(Höffe 2003: 325) – which is lesser known by philosophy. This land is
however habitable if one in a philosophical inquiries make use of the Data
found in this world, and not in some: „andern Welt” (Kant 2012:
983[A166]). This is also the only way to make room for questions of
metaphysica specialis, or as it is spelled out in TG; the (spiritual – if there
is any) nature, freedom, theological predestination (Ibid.: 985[A120]). But
the obvious question is now; where are we to start this science of
limitations? By the: „stiptische Kraft der Selbsterkenntnis” (Ibid.:
983[A117]). But what does this mean? As mentioned in the beginning, the
useful (Nützlich) by Kant's inquiry in TG proves philosophically, that
metaphysics as the science of limitations brings forth, the task not only of
knowing the empirical Gegenstände, but more importantly the relation
between the object and the „Verstande des Menschen” (Ibid.:985[A120]).
As a reader of KrV, many themes and points in the previous exposition
of TG has striking similarities and even some methodical parallels with
Kant's critical philosophy. But in order not to jump to conclusions about
Kant's early encounter with Swedenborg, we must carefully examine the
Preface A of KrV in addition to the practical and theoretical conclusions of
TG – and as we shall see, this analysis may cast some light on Kant's notion
anno 1766 of partly; the wißbegierige human mind, partly; metaphysics.
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II: The essential features of the human Gemüt7
In the previous part we saw how Kant narrowed down the notion of
metaphysics to the science of limitations of the human mind. Furthermore
Swedenborg's Speilwerk is just as incoherent as the speculation of a
metaphysical philosopher that disregards the touchstone of empirical data
in hers/his philosophical inquiries. And as shown this is a result of the
inquisitiveness of the human mind, which is why Kant in the opening of KrV
states that:
Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer
Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie durch Fragen belästigt wird,
die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der
Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten
kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen
Vernunft (Kant 1998: 5[Avii]).

If we recall the conclusions of TG, Kant (again) in the quote above points
out the tendency of the human mind to transcend its own capacity. But in
contrast to TG, metaphysics in KrV cannot be regarded as Wissenschaft in
a strict sense (i.e. natural science and mathematics / Ibid.: 19-20 [Bxiv-xv])
due to the fact that Kant in KrV now is aware of the fact, that not all of the
activities of the human mind can be reduced to principles and concepts
(Ibid.: 21-22, 440 [Bxvii/B395] / Hass 1978: 135) 8 . The crucial point for
Kant in KrV is thus not to serve one with ultimate solutions by means of a
doctrine (Kant 1998: 31-32[Bxxxi-ii]), i.e. to dismiss these questions above
because this, as we have seen, is the way the academic handled such
questions in TG. The point is rather to give an answer to how one can
conceive (begreifen) the possibility for even asking such questions in a
rightful manner without being deluded by the: „Scheingründe der Vernuft”.

To be clear, we will in the following use the word 'mind' in the untranslatable notion of
the Danish 'sind' and the German 'Gemüt'.
8 Even though Kant wants to avoid all sorts of dogmatism he, himself cannot hide his uncritical bias assumption that only objective cognition can be regarded as science.
7
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Moreover such questions of reason are: „natürliche und unvermeidliche”,
which to the: „menschlichen Vernuft unhintertreiblich anhängt” (Ibid.:
408[B354]). However if one is looking for an answer to the questions that
the human reason is burdened with, KrV is certainly not the place to look,
since here Kant seeks out the possibilities and the validity of (objective)
cognition as such. Hence Kant's search for the right way to use one's reason
once again sets off by examining one of the oldest themes within
philosophy; metaphysics, but as mentioned above not as a science. But how
are we to understand Kant's notion of metaphysics then? To answer this
question it is necessary to take a closer look again at the quotation above.
The key to Kant's opening quotation in Preface A is the ambiguity of
the conflictual nature of reason itself. Although TG brought about some
illuminating remarks concerning this 'conflictual nature of reason', this
ambiguity of the Preface A still begs the question; what did Kant exactly
mean by 'die Natur der Vernunft selbst'? As stated in the quotation and in
TG, the human reason has a certain tendency to ask questions that
transcend (übersteigen) the very capacity of the human reason itself. But
this inquisitiveness of reason might also provide us with the necessary clue
for the following task. If the human reason has such a tendency to transcend
its own capacity, this also implies that Kant (already) has a clear notion of
what there is to transcend and inherent to this; a clear notion of its capacity.
Instead of just pointing out what Hegel already had done, by saying that this
Kantian notion of the human mind is fixed by various preconceptions or:
„als der weise Vorsatz jenes Scholastikus” (Hegel 1970: 54[§10]), we will put
an emphasis on something else. This clear notion of the capacity of the mind
can also be seen as establishing the quotation as a diagnosis (Höffe 2003:
32), of the essence (Wesen) of the human mind 9 . The advantage of
To be very clear; this diagnosis of the essence of reason is not to be confused with a sort
of Dingerlehre, because Kant de jure cannot say anything about this essence (Wesen) in
itself (an sich), but only de facto show how it works or how to grasp its functions
(Vermögen) from a subjective point of view. Moreover Kant uses the word 'Natur' in at least
9
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understanding the above mentioned quotation as a diagnosis, has a very
important point, namely that the inquisitiveness of reason shows that it is a
part of human nature to deal with epistemological matters that are far
beyond any human capability as such. But in which way? To solve this, one
has to pay close attention to the “given-ness” of these questions and to the
fact that these questions are given to (aufgegeben) reason by reason itself.
As we have seen in TG this “given-by-reason-to-reason-itself” can have a
disastrous outcome when it is not combined with empirical data.
Understood in this manner; the mere speculative use of reason is roughly to
be seen and understood as unregulated metaphysical claims or propositions
(Adorno 2001: 48), or as a groping with: „bloßen Begriffen”(Kant 1998:
20[Bxv]). But this is metaphysics and speculation in a negative sense (i.e.
the flaws of metaphysics), whereas Kant's suggestions for a positive sense
(i.e. what metaphysics actually can do) of metaphysics make metaphysics
to be about: „Erkenntnis a priori, oder aus reinem Verstande und reiner
Vernuft” (my emphasis – Kant 2014b: 124[§1]). And as the title of the work
(in casu KrV) suggests; this pure (Kant 1998: 80[A11]) metaphysical activity
of reason with reason itself, the Speilwerk of Swedenborg and furthermore
the inquisitiveness of reason calls for a critique which also brings about an
alternative pathway to the false dichotomy of TG.
II, a: In which way is the queen of all the sciences dissatisfied?
In the previous section we saw how the opening lines of KrV formulated the
main reason for regulating the pure use of reason due to the content of the
Kantian diagnosis. Thus now we will explore the following remarks on
metaphysics that led Kant to determine the powerlessness of Hecuba.
To be clear, Kant on one hand finds these irresolvable questions in the
human mind, because of its: „besondere Schicksal”, while on the other
four different meanings, whereas Kant in this context uses the word in a dual sense; (1)
erkenntniskritischen and (2) metaphysical(Weyand 1964: 59).
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hand, Kant also finds that reason itself – just as in TG – is not to be blamed
for this misère (Ibid.: 5[Avii]). The fate of reason is therefore the inherent
tendency of reason's nature to ask such speculative and unregulated
questions, which can be compared with what mathematicians call:
invariants (Adorno 2001: 46). As in applied mathematics in the field of
physics, some property of a given object stays the same throughout the
mathematical operation. The “invariants” of reason is then metaphysical
propositions, and in using one's reason (i.e. the operations of the reason),
such propositions are inevitable – but to be deluded by them is not
unavoidable. The inevitability of such propositions is thus a result of using
„bloßen Begriffen” and principles (Grundsätzen), that are far beyond the –
which also echoes Kant's standpoint in TG – : „Grenze aller Erfahrung”
(Kant 1998: 5[Avii]). This is also why Kant states that all previous attempts
to proclaim metaphysical knowledge, have only led to „Dunkelheit und
Widersprüche” (Idem.), and an ongoing battle in philosophy. Furthermore
this battle of the right way to conceive the nature of the human mind and
the pure speculative reason; „heißt nun Metaphysik” (Idem.). What is worth
noticing here is the adverb 'nun' that points directly to the time in which
Kant lived and consequently to what he thinks of the current conditions of
metaphysics. These conditions of metaphysics are partly the conclusion of
the diagnosis set forth by Kant, partly the now available point of departure,
whereas the main task regarding metaphysics is to show why: „der Modeton
des Zeitalters” (Idem.), has triggered a disdain (Verachtung) of
metaphysics. What Kant here offers is an indication of, that metaphysics
still is an issue worth examining, and that the forthcoming critique of the
pure reason has its Ursprung in the above mentioned diagnosis. But why
does Kant insist on this critique of pure reason? Because the overall task
„der reinen Vernunft selbst” is, as Kant states: „Gott, Freiheit und
Unsterblichkeit”(Ibid.: 51[B7]). Hence the critique is the key to avoid
deluded claims of wissen within the fields of metaphysica specialis - a point
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that in TG has a clear parallel; Kant 2012: 985[A120] – but first Kant has to
show why this despair has shown itself. In order to get a hold of this despair
of metaphysics one has to pay close attention to the above mentioned
remarks concerning metaphysics and the human mind. Due to the
importance Kant sees in the field of research of metaphysics (cf. „Erkenntnis
a priori”) it is hence as a discipline de jure worth the title 'the queen of all
sciences'. However both the inconsiderate principles of metaphysics
mentioned in TG, and the natural tendency of the human mind to transcend
its capacity results in the Schlaraffenlande der Metaphysik. This
furthermore brings forth the despair, because, the discipline of metaphysics,
conceived in this way, de facto shows that its deeds, so far have resulted in
an ongoing battle. Hence a critique is not a critique unless one criticizes the
content of metaphysics and the grounds on which this dubious knowledge
stems from. Kant's dissatisfaction with metaphysics is thus not about
metaphysics itself, but on the contrary the way (i.e. the function of
metaphysics) his predecessors have dealt with metaphysical questions. And
apropos Kant’s predecessors we now have to take a closer look at the way
Kant deals, not with Swedenborg, but with some other previous attempts to
proclaim metaphysical knowledge.
II, b: Kant and his predecessors
In the last section we saw how Kant's notion of the famous Kampfplatz is
the battle of metaphysics in general. Hence Kant does not refuse
metaphysical propositions; he is just dissatisfied with the outcome of
metaphysical speculation. Thus we must in the following section clarify the
parties of this ongoing war.
A dissatisfaction with the outcome of the metaphysical speculation of
philosophy is also a lack of confidence in the human reason itself. This
distrust is Kant's version of ‘the fashion of the age''s despise of metaphysics.
But who took, in Kant's view, part in this metaphysical battle? And what
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went wrong? A standard version lists the two parties of this war to be
rationalism and empiricism. This simplification is however useful only if we
think of the way these two parties worked within the field of metaphysics.
As Kant saw this, rationalism and empiricism could both be dogmatic
concerning their use of principles (Kant 1998: 571-572[B498-499] / Höffe
2003: 33), which also explains the two extreme positions listed in TG.
Empiricism turns to dogmatism when: „all materials of reason and
knowledge”, solely and exclusive originate: „from experience “ (Locke 1972:
77[Book II., I.2.]). Moreover it turns out to be, as Kant remarks, a:
„Physiologie des menschlichen Verstandes” (Kant 1998: 6[Aix]), hence
Locke regards all of our ideas in the mind as derived from experience. The
“physiological” task for Locke is thus to show that real knowledge is: „the
perception of the connexion and agreement, or disagreement and
repugnancy, of any of our ideas ”(Locke 1972: 133[Book IV., I.2.]). On the
other side the bastion of rationalism stands with the dogmatic belief that:
„toutes les pensées et actions de notre ame viennent de son propre fonds,
sans lui pouvoir être données par les sens” (Leibniz 2006: 74[I.1.§1;1617])10, which, as we have seen in TG, leads a philosophical inquiry to: „ich
weiß nicht wohin” (Kant 2012: 971[A95]). Throughout the above mentioned
remarks from Locke and Leibniz we catch a glimpse of the battle, and
through this self-assuredness of the principles the skeptic arrives into the
landscape. In short, the skeptic dismisses all such epistemological claims by
showing: „the narrow capacity of human understanding” (Hume 1999:
208[XII, 3.25.]). But what has this war to do with Kant's notion of
metaphysics and with Swedenborg?
As mentioned previously Kant’s standpoint on metaphysics is
inextricably linked with pure reason and its task of metaphysica specialis

„All of our thoughts and actions originate from our soul itself, and is not be given to it by
the senses” - my translation. Notice that this is the core of Leibniz's idea about the preestablished harmony.
10
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and thus it is „umsonst” to display: „Gleichgültigkeit in Ansehung solcher
Nachforschungen”, because: „der menschlichen Natur nicht gleichgültig
sein kann” (my emphasis - Kant 1998: 7[Ax]). As showed in TG, Swedenborg
is a case study in how the human reason can get out of control in
proclaiming knowledge by unregulated metaphysical propositions. In KrV
however Kant restricts such: „metaphysische Behauptungen”(Idem.) to be
signs of the particular carelessness within the philosophy itself, which Kant
relates to the: „Urteilskraft des Zeitalters”(Ibid.: 7[Aix]). If this carelessness
is to be defeated, this also entails that one cannot any longer palm reason
off with: „Sheinwissen” (Ibid.: 7[Axi]), and for that matter: „Scheingründe
der Vernuft” (Ibid., 2012: 968[A89]. In TG, Kant had some solutions to the
adversity of metaphysics, but due to his critical philosophy Kant had – in a
more powerful way – to replace something for this Gleichgültigkeit, so that
human reason stays on secured ground. Hence we now have to examine the
Kantian Gerichtshof.
II, c: A judge to put out all disagreements
As we saw in the previous section Kant’s predecessors had tried to solve the
very founding of the principles of human understanding. But both sides’
enquiries resulted in dogmatism, which is why Kant now had to settle peace
between the parties involved via the Kantian Gerichtshof.
One has to bear in mind that Kant's description of the war between
empiricism and rationalism frequently makes use of nouns such as
„Anarchie”, „Normaden”, „Pöbel”, „Barbarei”, and of course „Recht” (Ibid.,
1998: 6[Aix] / Höffe 2003: 324-325). Because of the skeptic's
„verabscheuen” of cultivated land (Kant 1998: 6[Aix]), those nouns are
pointing toward a geographical set of metaphors (Sinnbilder), which all in
all have a clear connection to the Kantian Court of Justice. All the
disagreements have to be put out by law and order, which might bring peace
to the small country of TG, via the critical Court of Justice of: „das land des
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Warheit” (Ibid.: 336[A235]). If we apply this geographical model onto the
court itself, then – as mentioned in the first part of the paper – Kant's notion
of the human mind becomes clear. The domain of the Court of Justice
establishes a territory or a secured ground where reason cannot overstep
the authority of this tribunal. Since the court is established by reason itself,
we will postulate that this also establishes the boundaries (Gränzen - Ibid.:
8[Axii]) of the land of the human mind. Because of these boundaries, reason
is also bound to those constraints (Schranken)11 set forth by this court which
also points to the limitations (Einschränkung – Ibid.: 26[Bxxiv]) of reason
due to the task within the critique to find: „der Möglichkeit oder
Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt” (Ibid.: 8[Axii])12. In contrast
to the Verstandeswaage in TG, the human reason (Vernunft) in KrV is now
the sovereign in a legal sense, in its own land, which partly can be seen as a
Westphalian peace to the above mentioned conflict, partly makes Kant's
own time the: „Zeitalter der Kritik”(Ibid.: 7 [Axi]). Although this also points
to the so-called “Copernican revolution” in an epistemological sense, it is
worth remembering the starting point of the Preface A. The Court of Justice
signifies that the critique in our context also can be seen as restrictions
(Heidegger 1991: 14-15[§3]), laid down by metaphysics (Zöller 2011: 26-27),
i.e. restrictions to the kind of questions the human mind is burdened with.
But where does this leave us in addition to understanding the Kantian
version of metaphysics in connection to our inquiry?
As our inquiry has shown: the critical endeavour in KrV to secure the
territory of „das land des Warheit”, supersedes the small country of
Which is called „die Marksteine” of the Verstand in TG, [A121], p.985
This also points towards Kant's use of the term 'deduction'. See. Henrich 1998: 31ff.
However Henrich does not have an eye for the distinctive Kantian use of the words: 'Grenze'
and 'Schranke' which are a kind of “operative concepts” in establishing the Kantian Court
of Justice. Hence, if one misses this point, one overlooks a significant source in regard
hereof. In the Vernunftlehre by Hermann Samuel Reimarus, (that was own by Kant; Werda
1922: 53[X.94.]), Reimarus uses the same words (cf. 'Grenze' and 'Schranke') in order to
establish his: „Richtstuhl der Vernunft”(Reimaus 1756: 43[§38 - „Schranken der
Vernunft”]). See. Hinske 1980: 9-32.
11

12
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metaphysics and the science of limitations of the human mind found in TG.
Via a critique of pure reason (i.e. Philosophy qua Propädeutik – Kant 1998:
867[A841/B869]) Kant can

regulate the pure (and speculative)

inquisitiveness of the human mind, which is why a total examination of pure
reason in a systematized form leads to the „Inventarium” (Ibid.: 13[Axx]),
of the pure (speculative/theoretical) reason itself. In other words, this
systematization and in course hereof the laid down restrictions is
metaphysics (Ibid.: 867[A841/B869]) qua meta-cognition (i.e. the new
function of metaphysics) concerning the possibilities and the validity of
objective cognition as such (Zöller 2011: 24). The point is however that on
the one hand this Inventarium is what Kant did not establish in TG, but on
the other, this has to be established before one – Swedenborg and others
like him – can even begin to deal with the real task of 'pure reason' i.e.
metaphysica specialis, or: „Die Ideen der reinen Vernunft” (Kant 1998:
729[A669/B667]), in a genuine philosophical manner.
III: A metaphysical concern as a starting point
Sometimes a detour is the shortest way, which certainly is the case of Kant's
KrV, and from time to time even the most forgotten, overlooked and
neglected can be of crucial significance, which TG exemplifies. But strictly
speaking; what was „Nützlich” in this inquiry or detour represented by
Swedenborg and TG? Something as old-fashioned as taking a Geisterseher
seriously in one's philosophical inquires. This we can learn from Kant. By
taking Swedenborg seriously – even while risking derision (Gespött) – Kant
was lead to the task of „abzuziehen”, the „dogmatische Kleid” of
Metaphysics in his time, due to his suspicion about the real „Einsichten” of
the: „die erträumte Wissenschaft” (Kant AA X: 70 - i.e. unregulated
metaphysics), as stated in a letter to Moses Mendelssohn 8th of April 1766
regarding Mendelssohn's assessment of TG. Hence throughout this article
it has been shown that the point of departure for Kant to carry out a critique
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of the pure reason, is mainly motivated by the questions set forth by a
restless speculative use of reason due to the fate of the inquisitive and
wißbegierige human mind which Swedenborg was a textbook example of.
In the field of philosophy, this motivation for a critique is seen in the
dogmatic hopes and dreams of claiming knowledge in the fields of
metaphysica specialis. However as showed Kant does not reject
metaphysics (in a more elaborated form) as a discipline, but as a science (cf.
KrV) – so in order to regain the dignity of this prima philosophia the prime
goal is to remove, in a critical manner, all the Scheinwissen of the human
mind, in order to secure „das land des Warheit” by the Gerichtshof of law
and order. As stated in earlier; Hume is normally seen as having the key role
in his mature philosophy, but as our inquiry of Kant's TG has shown, Kant's
encounter with Herrn Swedenborg may have made Kant think twice about
the nature of the human mind and metaphysics. Thereby Kant makes room,
in an anthropological and philosophical rightful manner, for both the topics
of and to the completion of the real task of der reinen Vernunft which is now without its dogmatic clothing: „Gott, Freiheit und Unsterblichkeit”.
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Abstract
In this article, I argue for the pedagogical importance of Hegel’s philosophy,
especially with emphasis on the negative aspects of experience, which
seems to be forgotten within current pedagogical debates. Through a
delimited exposition of Hegel’s concepts of determinate negation and
experience in his major work - Phänomenologie des Geistes, this article
argues for the bearing of these conceptions in relation to pedagogical
philosophy and pedagogical sciences in general. As Hegel’s concept of
determinate negation is a requisite for the comprehension of his concept of
experience, the first section contains an exposition and discussion hereof.
The second part focuses on conscious being, which is a key concept for
understanding both the experience’s and determinate negation’s function
and meaning within the framework of PhG. The third section of the inquiry
concerns the concept of experiences. Conclusively, I discuss some of the
pedagogical perspectives of Hegel’s concepts.
Indledning
Erfaring

står

som

et

centralt

begreb

i

pædagogisk

og

uddannelsesvidenskabelig forskning, da erfaring traditionelt set anses som
betydningsfuldt for mennesket og dets udvikling. Diskussioner af hvor
afgørende en rolle erfaring spiller, og helt overordnet, hvad erfaring i det
hele taget er, er vedvarende og ofte har diskussionerne også betydelig
indflydelse på pædagogikkens og uddannelsernes praktiske aspekter.
Denne undersøgelse er tænkt som et filosofisk bidrag til disse pædagogiske
diskussioner. Bidraget henter jeg i Georg Wilhelm Friedrich Hegels (17701831) værk Phänomenologie des Geistes (= PhG) fra 1807. Værket udgør en
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klassisk filosofisk reference i spørgsmålet om erfaring, og er endvidere
interessant, idet Hegels erfaringsbegreb er tæt forbundet med hans begreb
om bestemt negation, der i sig selv er interessant i et pædagogisk filosofisk
perspektiv.
Hegels begreb om bestemt negation er en forudsætning for forståelsen
af hans erfaringsbegreb, og derfor indledes der med en redegørelse og
diskussion heraf. Herefter følger et afsnit om bevidst væren, hvilket er et
kernebegreb til forståelsen af erfaringens og den bestemte negations
funktion af og betydning i PhG. I tredje afsnit redegøres for selve
erfaringsbegrebet. Afslutningsvis argumenteres der for den pædagogiske
relevans af Hegels begreber. Jeg har i undersøgelsen valgt en bevægelse fra
etymologiske perspektiver på begreberne, til tekstnære undersøgelser, og
videre til diskussioner af begrebernes betydninger for værket. Denne
bevægelse har som formål at skærpe opmærksomheden om de enkelte
begreber, inden de indsættes i Hegels system og derved tillade læseren
valget mellem at læse med, mod eller fra Hegel selv.
Bestemt negation
Det tyske ord Negation er en substantivering af verbet negieren der
kommer af det latinske verbum negāre (negō) (Kluge 1989: 501). Negāre
kan både have betydningen 'at sige nej', 'at nægte/benægte' eller ' at afslå'
(Hastrup 1983: 168). På tysk kan negation på tilsvarende vis have flere
betydninger; 1) afvisning [Ablehnung]; 2) ophævelse [Aufhebung]; 3)
benægtelse [Verneinung]. I alle tre betydninger kan negation enten forstås
som bevægelsen, dvs. som selve opløsningsprocessen, eller negation kan
forstås som en modsætning der forårsager processen (Scholze-Stubenrecht
1999: 2717).
Ser man i PhG bort fra det senere tilføjede Forord [Vorrede],
introducerer Hegel første gang begrebet negation i indledningen til PhG:
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Indem dagegen das Resultat, wie es in Wahrheit ist, aufgefaßt
wird, als bestimmte Negation, so ist damit unmittelbar eine neue
Form entsprungen, und in der Negation der Übergang gemacht,
worduch sich der Fortgang durch die vollständige Reihe der
Gestalten von selbst ergibt (Hegel 2009: xlviii).

Begrebet synes her at blive udledt af en tidligere sætning fra starten af
samme afsnit, hvori Hegel skriver at "(...) die Darstellung des nicht
wahrhaften Bewußtseins in seiner Unwahrheit nicht eine bloß negative
Bewegung ist" (Ibid.). Negation kan i forlængelse heraf forstås som en
udkrystalliseret form af negativ bevægelse, og må i det perspektiv forstås
som proces. Vender vi tilbage til det førstnævnte citat, synes negation også
her at henvise til processen, i det der gennem negationen udledes en
overgang. Men samme sted får vi også at vide, at negation er at forstå som
det sande resultat. For Hegel, er negation således umiddelbart flersidig og
kan ikke alene forstås som blot proces, men også som resultat eller produkt.
Det tyske adjektiv bestimmt kommer af verbet bestimmen - en
sammensætning af be- og stimme (Scholze-Stubenrecht 1999: 562). Verbal
præfikset be- udtrykker i denne sammenhæng, at noget tillægges eller
tildeles noget, og således kan bestimmt i denne forstand forstås som at noget
er tillagt eller tildelt en stemme. Hvilken betydning kan vi tillægge det, at
noget har en stemme? I en besvarelse heraf kan vi passende finde hjælp i en
anden af Hegels egne formuleringer: "Das Nicht ist aber nur, genommen als
das Nichts dessen, woraus es herkömmt, in der Tat das wahrhafte Resultat;
es ist heimit selbst ein bestimmtes und hat einen Inhalt" (Hegel 2009:
xlviii). Intetheden [Das Nicht] har via sin bestemthed et indhold, og er
således ikke et tomt intet, men derimod et bestemt intet. At bestemme
noget, betyder for Hegel, at dette noget tildeles et indhold. En bestemt
negation er derved grundlæggende karakteriseret ved at være en negation
med et indhold. Det bliver herigennem samtidig også klarere i hvilken
forstand negation både er at forstå som proces og produkt, idet det bestemte
indhold netop udgør det føromtalte resultat af den negative bevægelse. Helt
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overordnet er det her væsentligt at understrege, at negation generelt har en
helt central betydning for Hegels tænkning. Med afsæt i Baruch Spinozas
(1632-1677) udsagn - Omnis determinatio est negatio [Al bestemmelse er
negation] - hævder Hegel negationens logiske og ontologiske forrang til
eksempelvis affirmation. Det er først og fremmest gennem negationen at
filosofien kan afgrænse og differentiere sine begreber og koncepter
(Wentzer 2009: 47).
Af de foregående citater fremgår det, at Hegel definerer bestemt
negation i modsætning til en anden og samtidig usand opfattelse af
negation. I denne opfattelse er negation karakteriseret ved blot at være en
negativ bevægelse. Ved denne form for negation opleves den negerende
bevægelse, hvori noget negeres, at resultere i intethed, og man kan for så
vidt godt tale om et resultat, men eftersom at intethed er indholdstomt, så
udgør resultat i denne sammenhæng et tomt begreb. Ifølge Hegel er den
tomme intethed en abstraktion fra det faktum, at en sådan intethed aldrig
vil være tilfældig, men altid vil være en bestemt intethed. En negation vil
altid være en negation af noget, og den deraf resulterende intethed vil aldrig
kunne være indholdstom, men vil altid være bestemt som intethed af det
hvor ud af det er et resultat (Ibid.). Negationens resultat er med andre ord
aldrig et tomt intet. Denne opfattelse skyldes alene skepticismens ensidige
og usande abstraktioner. Reelt set er alle negationer således bestemte
negationer, da alle negationer udledes af noget konkret, og derfor besidder
et bestemt indhold.
Som et forsøg på at konkretisere, og dermed tydeliggøre ovenstående
abstrakte fremstilling, vil her forsøges at give et eksempel, skitseret med
udgangspunkt i Hegels egen fænomenologiske fremstilling af den sanselige
visheds [Die sinnliche Gewißheit] negative erfaring (Hegel 2009: Kapitel I).
Antag en given bevidsthed [bewußtsein] for hvilken det virkelige, dvs.
sandheden om det værende i sig, er det, som præsenterer sig umiddelbart en bevidst-væren der opfatter sig som direkte forbundet med det virkeligt
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værende, der enten kan peges på eller henvises direkte til som et dette her
[Diese]. Denne bevidsthedsforestilling møder nu modstand, idet den må
erkende, at den i antagelsen af en umiddelbar vished intet unikt kan vide
om en given genstand. Bevidstheden er alene bevidst om genstanden som et
umiddelbart fremtrædende i et dette nu, og det er for så vidt ligegyldigt, om
genstanden er nat eller dag. For denne bevidsthed besidder genstanden
ingen andre kvaliteter end et universelt nu og her. Da en bevidsthed om det
værende i sig selv kræver af sig selv at kunne udsige noget om den unikke
specificitet ved en given ting, ser bevidstheden sig derfor nødsaget til at
afvise sin begrebsliggørelse af sandheden. Dette eksempel illustrerer en
negativ bevægelse, hvori en bestemt forestilling afslører sig som
indeholdende en modsigelse, og som derfor må opgives. Set fra skepticistens
abstrakte og usande perspektiv forlader bevidstheden sin opfattelse
tomhændet. Den efterlades i et tomt intet med en indholdstom negation
uden andet end tilfældets mulighed tilbage til at kunne etablere en ny
plausibel begrebsliggørelse af al sand væren. Hegel derimod peger med sit
begreb om bestemt negation på, at vi i sådanne tilfælde aldrig forlader vores
opgivne forestillinger tomhændede. Vi forlader dem med det sande resultat
af den bestemte negation. Altså med en negation, som viser tilbage til den
forestilling, hvorudfra den opstod. At Bevidstheden, som sanselig vished
ikke er absolut viden om alt værende udgør i positiv forstand negationen
stemme, altså et bestemt indhold og i den henseende er en bestemt negation
samtidig også en affirmation, nemlig af det forhold, at absolut viden ikke
kan erkendes umiddelbart gennem sanselig vished.
Bevidst væren
Af foregående afsnit fremgår det, at en bestemt negation er resultat af
bevægelse, og at en sand erkendelse af dens indeholdte resultat afhænger af
opfattelse, hvilket vil sige en aktivitet. En bestemt negation relaterer sig
således altid til et på en gang erkendende og handlende subjekt, med hvilket
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den både som proces og som resultat indgår i et dialektisk forhold. Dette
subjekt er menneskets Bewußtsein, hvilket mest præcist oversættes til
bevidst-væren. Ved at erstatte suffikset -hed med -væren understreges det
bevidste som en virkelig og tidslig bevægelse og samtidig understreges også
det bevidstes dialektiske relation til det objektivt værende (Sørensen 2010:
139). Hegel skelner mellem to former for bevidst-væren. Den ene og
eksplicit mest beskrevne er naturlig bevidsthed (Hegel 2009: xlvi). Den
naturlige bevidsthed er karakteriseret ved at opfatte sig selv som virkelig
viden, men er det ikke, på nær i sin endelige og absolutte form. Det er
endvidere kendetegnende for den naturlige bevidsthed at forfalde til en
ensidig beskuen af en given negation af dets begreb (for sig) [Begriff] om
sand viden, og derved stirrer den sig blind på das Nichts (Ibid.; xlviii). Den
bestemte negation i PhG er i den forstand altid et resultat af den naturlige
bevidstheds aktivitet, mens erkendelsen af negationens positive resultat
ikke eksisterer for den naturlige bevidsthed selv. I det følgende vil den
naturlige bevidsthed blot blive benævnt som bevidstheden.
Den anden form for bevidst-væren, som indgår i PhG, benævnes ikke
eksplicit som en bevidsthed, men kan opsummeres som filosofisk
bevidsthed, hvilken fortrinsvis repræsenteres af Hegel i sin egenskab af
forfatter, men den formidles også til læseren selv. Derfor henviser Hegel
oftest til den filosofiske bevidsthed som et for os [für uns], hvilket også vil
gøre sig gældende i denne undersøgelse. Det, som grundlæggende adskiller
dette os fra bevidstheden er en forståelse af negationens bestemthed,
hvilken Hegel understreger som nødvendig for forståelsen af den filosofiske
betydning af PhG - resultatet af et usandt begreb om sand viden må altid
forstås som: "(...) ein Resultat, welches das enthält, was das vorhergehende
Wissen Wahres an ihm hat" (Ibid., s. lii). Forståelsen af den bestemte
negations positive indhold gør nemlig læseren i stand til at forstå dannelsen
af den absolutte viden, bag om ryggen på bevidstheden, og dermed forstå
udgangspunktet for, og tilblivelsen af, den sande videnskab. Læseren er dog
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ikke før værkets afslutning fuldt ud indviet i den absolutte viden, og er i den
forstand fortsat selv en naturlig bevidsthed. I og med at læseren er Hegels
samtidige, eller efterfølger, har læseren dog mulighed for at benytte PhG
som en dannelsesstige, og er dermed ikke nødsaget til at hengive sig til
intetheden og gennemleve fortvivlelsens vej.
Som aktivitet udspringer en bestemt negation primært af en bestemt
egenskab ved bevidstheden. En bevidsthed er, ifølge Hegel, altid en
bevidsthed om noget. Dette noget er på en og samme tid et noget, som
bevidstheden ikke er, og som den derfor forholder sig til, idet den
distancerer sig fra det samtidig med, at den relaterer sig selv til denne
overfor stående genstand [Gegenstand] (Hegel 2009: l). Bevidst væren om
noget skaber implicit en distinktion mellem hvad genstanden er for
bevidstheden, dennes viden [Wissen] og hvad den er i sig selv, i sandhed
[Wahrheit]. I det omfang der er overensstemmelse mellem bevidsthedens
forestilling om genstanden for sig og genstanden som den fremtræder i sig,
da opfatter bevidstheden sig som sand bevidsthed. Som tidligere nævnt er
dette just hvad bevidstheden umiddelbart gør, men idet den konfronteres
med en modsigelse, en uoverensstemmelse mellem begreb og genstand, da
må bevidstheden i sin eksisterende skikkelse nødvendigvis negeres. I sin
simpleste form er en bestemt negation således altid en konsekvens af en
uoverensstemmelse mellem begreb og genstand, hvilket for bevidstheden er
en selvmodsigelse, da begge så at sige tilhører en og samme bevidsthed.
Idet bevidstheden, som konsekvens af sin immanente selvmodsigelse
mellem begreb og genstand, erkender sig selv som usand, da antager
bevidstheden en ny forestilling om sand viden. Principielt set er det muligt
for bevidstheden at ignorere selvmodsigelsen og ængsteligt holde fast i sin
forestilling, men i denne selvfornægtelse vil den aldrig kunne finde fred. Ser
man bort fra skepticismen og ængsteligheden, så er det bevidsthedens natur
at ville en overensstemmelse mellem begrebet for sig og genstanden i sig. I
denne stræben er bevidstheden nødsaget til at overskride sig selv, og
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vedblive med at danne nye begreber indtil overensstemmelse opnås og
således følges en bestemt negation, som udgangspunkt, altid af dannelsen
af en ny forestilling om sandheden for sig. Det konkrete indhold af den
forudgående negation bestemmer skikkelsen af det nydannede begreb.
Bevidstheden kan således ikke danne sig hvilket som helst tilfældig begreb,
men må tage sit udgangspunkt i negations bestemthed (Hegel 2009: xlix).
For Hegel er negationerne i PhG dog ikke alene bestemte, men også
nødvendige. Hermed understreger Hegel, at med negationen af en given
bevidsthedsform, følger nødvendigvis dannelsen af én bestemt ny
bevidsthedsform. Det bevidste værens dannelse er ikke en tilfældig udflugt,
men en nødvendig rejse, hvis rute er den eneste mulige. Hegel synes dog
ikke eksplicit at retfærdiggøre denne nødvendighed i PhG, men antager den
som en grundpræmis (Huggler 2009: 20). Værkets struktur er i Hegels
forstand en nødvendig struktur, som blot er en logisk konsekvens af
forfatteren og læserens betragtning af bevidstheden i dets mange
forskellige, men altså nødvendige skikkelser. Ønsker læseren at forstå
værket på Hegels betingelser, må denne præmis accepteres, men det er dog
også muligt at læse værket uden at acceptere dets struktur som nødvendig.
Eksempelvis fremhæver Max Horkheimer (1895-1973), i Zur Problem der
Wahrheit (1935), Hegels begreb om den bestemte negation og hans
dialektiske metode for at inkludere bevidsthedens materielle betingethed og
dermed tage denne seriøs i sin søgen efter sandhed (Horkheimer 1993: 184).
Omvendt anser Horkheimer Hegels doktrin om en absolut sandhed, som en
nærmest religiøs tro, der ifølge Horkheimer kan tilskrives Hegels
tilhørsforhold til den idealistiske tænkning og dennes bestræbelse på at
overkomme samfundets antagonismer gennem tænkningen. I sin udvikling
af kritisk teori inddrager Horkheimer således selv dialektik, men afviser
forestillingen om en absolut sandhed. Der findes ingen "eternal riddle of the
world" (Ibid.: 191), men samtidig betyder dialektikkens frigørelse fra Hegels
lukkede system, ifølge Horkheimer, også, at den dialektisk affødte teori nu
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reelt forbindes til menneskets skæbne som et historisk og forgængeligt
produkt (Ibid.).
Erfaring
For Hegel er den fænomenologiske fremstilling af bevidsthedens dannelse
resultatet af en nødvendig progression. I PhG forekommer således en lang
række af bestemte negationer, alle med deres bestemte indhold. For hver ny
skikkelse bevidstheden antager, dvs. for hver figur af begreb og genstand,
akkumuleres indholdet af de forudgående negationer i bevidstheden som
momenter, og definerer dannelsen af senere skikkelser. For hver
gennemlevede negation skærper og afgrænser bevidstheden sit begreb om
det absolut sande, og erkendelsen deraf, hvilket for Hegel resulterer i en
rækkefølge [Reihe] som i virkeligheden er "(...) die ausfürliche Geschichte
der Bildung des Bewußtseins selbst zur Wissenschaft" (Hegel 2009: xlvii).
Det er i denne forstand, at man kan tale om, at bevidstheden, gennem
negationens bestemthed, ophæves. Det er dog kun for os, som læsere, at
negationen anskues som en ophævelse og som en sammenhængende
bevægelse i bevidstheden selv. For bevidstheden opleves dens nye skikkelse
som en ny genstand, den står overfor. En skikkelse af sand viden, der for
bevidstheden tilfældigt dukker op af det tomme intet, som en radikal ny
begyndelse. Hvor PhG for læseren derfor er en sammenhængende og
systematisk

dannelse,

opleves

den

af

bevidstheden

som

en

usammenhængende kollage af tilfældige skikkelser, der glemmes i samme
øjeblik de negeres. Carl-Göran Heidegren har i sin grundige analyse af PhG
fremhævet, bevidstheden som netop at være karakteriseret ved sin
glemsomhed, hvilket for Heidegren samtidig rejser spørgsmålet om,
hvorvidt Hegel tilskriver bevidstheden en unødvendig naivitet, for hvorfor
skulle denne principielt være ude af stand til at forstå at og hvordan en
skikkelse hænger sammen med en tidligere? (Heidegren 1995: 83). Dette
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spørgsmål forlades i denne omgang åbent, da det her vil være for
vidtrækkende.
Det tyske ord Erfahrung er en substantivering af verbet erfahren, der
oprindeligt betød gennemrejse, så senere at lære et land at kende og til sidst
at lære at kende generelt (Kluge,1989: 185). I Einleitung præsenterer Hegel
sit erfaringsbegreb, som et overordnet begreb for bevidsthedens dialektiske
bevægelse, foranlediget af dennes egen søgen efter overensstemmelse
mellem begreb og genstand:
Diese dialektische Bewegung, welche das Bewußtsein an ihm
selbst, sowohl an seinem Wissen als an seinem Gegenstande
ausübt, insofern ihm der neue wahre Gegenstand daraus
entspringt, ist eigentlich dasjenige, was Erfahrung genannt wird
(Hegel 2009: lii).

For Hegel er erfaringer omfattende og kraftfulde i den forstand, at de ikke
blot er en tilføjelse til bevidstheden, men ændringer af bevidstheden. Det,
at erfaringen er en selvudøvende dialektisk bevægelse mellem begreb og
genstand betyder, at bevægelsen, gennem negationen, ændrer både begreb,
genstand og bevidsthed. For Hegel er erfaringen resultatet af de
gennemlevede negationers bestemthed. En bevidsthed, som måtte have set
og oplevet mangt og meget, men alene er blevet bekræftet i alt og aldrig er
vandret via fortvivlelsens vej, vil i denne forstand ikke besidde nogen
erfaring.
Gennem sin fremhævelse af erfaringens dialektiske karakter
understreger Hegel også erfaringen som et resultat af bevidsthedens
aktivitet. Trods bevidsthedens oplevelse deraf er det ikke muligt for
bevidstheden at gøre sig nogen former for erfaring ved passivt at afvente
input fra sin omverden. Erfaringen forudsætter en bestemt negation. Denne
forudsætter negationen af et bestemt noget. Bestemmelsen af dette noget
må nødvendigvis være resultatet af bevidsthedens aktivitet, hvad end denne
selv er bevidst om sin aktivitet eller ej. Dertil skal det yderligere tilføjes, at
den nødvendige bestemmelse af det negerede, i sig selv, er en negation, da

TIDskrift [Vol. VI]: 51

Hegel jo, som nævnt, tilslutter sig Spinozas Omnis Determinatio est
Negatio.
Som tidligere omtalt drives menneskets bevidsthed frem af sin higen
efter overensstemmelse mellem sin forestilling om sand viden for sig og
genstanden i sig. For bevidstheden er dens forestilling om viden udtryk for
sand viden i det omfang, der forekommer at være overensstemmelse.
Oplever bevidstheden imidlertid dissonans mellem begreb og genstand,
foranlediges den til en grundigere sammenligning med det mål for øje, at
skabe overensstemmelse igen. Denne bevægelse resulterer kun i erfaring
såfremt, at den resulterer i, at en ny sand genstand udspringer heraf, dvs.
resulterer i ophævelse. Umiddelbart kan det i forbindelse med en sådan
uoverensstemmelse, forekomme tilstrækkeligt for bevidstheden blot at
tilpasse sit begreb om viden til genstanden, men i ændringen af sin viden
ændres nødvendigvis også genstanden selv. Hegel begrunder dette med, at
"mit den Wissen wird auch er [Genstanden] ein anderer, denn er gehörte
wesentlich diesem Wissen an" (Hegel 2009: lii). At genstanden essentielt
set tilhører bevidsthedens viden skyldes, at genstanden for Hegel ikke alene
er materie, men først og fremmest også er en bestemt form, mod hvilken
bevidstheden har været rettet. Genstandens form er kun i kraft af
bevidstheden. På baggrund af sin indre selvmodsigelse, og dermed sit
mislykkede forsøg på at begribe denne genstandens sande form, antager
bevidstheden en ny skikkelse. På baggrund af negationens bestemte
indhold, og den givne bevidsthedsskikkelses øvrige indeholdte momenter af
tidligere erfaringer, retter bevidstheden sig, i sin nye skikkelse, imidlertid
mod en ny genstand. Det er igennem denne dialektiske bevægelse, at
bevidstheden genererer nye erfaringer i form af momenter, der i egenskab
af deres negative indhold bestemmer bevidsthedens dannelse (Sørensen
2010: 140).
For at konkretisere denne bevægelse yderligere genoptages her
eksemplet fra tidligere. Vi forlod den sanselige vished, efter at skikkelsens
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antagelse om, at sandheden præsenterer sig umiddelbart, oplevede
modstand, idet forestillingen om det sande væren, som her og nu, viste sig
som universelt og derved ubestemt. Målet for den sanselige vished er nu
igen at finde overensstemmelse mellem sin viden for sig og genstanden i sig.
I første omgang søger den at fastholde sin umiddelbare vished om en
specifik genstand, men nu ved at begrunde visheden i jegets [das Ich]
umiddelbare vished om dets sansning af genstandens fremtræden. Dette
Jeg viser sig dog at være tilsvarende alment, da jeget ikke alene udtrykker
et singulært jeg, men derimod alle jeg'er og således ikke udtrykker noget
specifikt (Hegel 2009: 5). Den sanselige vished antager derfor nu en ny
strategi i sit forsøg på at fastholde sin umiddelbare vished. Med ønske om
at forhindre genstanden i igen at blive til en universel genstand, søger den
sanselige vished at fokusere eksklusivt på den specifikke genstand som er
for mig her og nu. Ved at ekskludere alle andre her'er, nu'er og jeg'er fra
dets opmærksomhed, og ensidigt vende sin bevågenhed mod dette
umiddelbare her og nu, søger den sanselige vished at sikre sin umiddelbare
vished om den specifikke genstand. Den sanselige vished udpeger [Zeigen]
det noget hvorom den er bevidst, men igennem udpegningen mistes dets
værendes umiddelbarhed, som ellers var den sanselige visheds oprindelige
genstand. Det nu, som udpeges, besidder ikke længere sandheden at være,
men har været. Som Hegel skriver: "was gewesen ist, ist in der Tat kein
Wesen; es *ist* nicht, und um das Sein war es zu tun" (Ibid: 6). Den
sanselige vished ser det dog som sin eneste logiske udvej at fastholde sin
udpegning. Igennem udpegningen opstår derved en ny genstand for den
sanselige vished, som i denne form nu ikke længere alene er karakteriseret
ved sin væren, men samtidigt også ved sin ikke-væren, dvs. sin negation
(Ibid.: 7). Dette er det positive resultat af den bevidsthedens første erfaring,
og i sin nye skikkelse søger bevidstheden at begribe genstanden i sin nye
form.
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Ifølge Heidegren kan processen for bevidsthedens immanente kritik
anskues som to bevægelser. Første bevægelse er revisionsproceduren, hvori
bevidstheden søger at etablere overensstemmelse ved at revidere sit begreb.
Anden fase er tilblivelsesproceduren, hvori bevidsthedens nye genstand
bliver til (Heidegren 1995: 82). Denne opdeling er illustrativ, idet den kan
tydeliggøre forskellen mellem bevidsthedens oplevede erfaring og dens
egentlige erfaring, som dog kun er synlig for Hegel og læseren. For os er
revisionsproceduren og tilblivelsesproceduren to bevægelser i en samlet
proces, men denne sammenhæng er ikke for bevidstheden. Idet
revisionsproceduren fører til negation, så oplever bevidstheden at ende i en
tom intethed, hvorfra det blot må afvente at tilfældet bringer et nyt begreb
om sand viden. Derfor oplever bevidstheden også sin nye genstand som
kommende andetsteds fra. Den erkender ikke sammenhængen mellem
revisionen og tilblivelsen, mellem sin fortvivlelse og sin dannelse. Men
uanset bevidsthedens manglende erkendelse, så eksisterer den bestemte
negation for den i kraft af momenter indeholdt i dens erfaring. Det er ifølge
Hegel derfor, at bevidstheden, i sin dannelse, altid gør sig det sande resultat
af erfaringen, men tilsvarende glemmer det straks derefter, for at gøre den
samme bevægelse igen (Hegel 2009: 8).
Pædagogik, negation og erfaring
Afslutningsvis vil jeg i nærværende afsnit argumentere for Hegels
negations- og erfaringsbegrebs pædagogiske relevans. 1 Det er i denne
sammenhæng dog ikke muligt at udfolde alle perspektiver til fulde, men
blot, i bred forstand, at opridse enkelte af de centrale spørgsmål og svar
hvormed Hegels begreber kan udfordre pædagogikken. Med afsæt i Erling
Lars Dales (1947-2011) definition, er pædagogik, i denne sammenhæng,

Grundet undersøgelsens fokus, afgrænser jeg mig i denne sammenhæng fra en udførlig
inddragelse af Hegels dannelsesbegreb [Bildung], som ellers er et helt centralt begreb i
Hegels pædagogiske tænkning. Se fx Huggler 2011 og Sørensen 2013.
1
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forstået bredt som ”vittenskapen om oppdragelse og undervisning” (Dale
1972: 9).
De pædagogiske perspektiver antydes allerede kraftigt af begrebernes
betydning i PhG. Hegels mål for værket er på flere måder pædagogisk, idet
han med dette søger at rodfæste et, i hans øjne, nødvendigt fundament for
absolut viden. Nok er PhG, som førnævnt, en genvej, men det er vel at
mærke en genvej, der ikke søger uden om fortvivlelsens vej. I stedet bevæger
PhG sig, så at sige, hen over bevidsthedens negative erfaringer, og det i et
tempo, der tillader læseren at fange fortvivlelsens detaljer i forbifarten.
Kvaliteten af den stige Hegel tilbyder sine læsere består ikke så meget i det
tempo, hvormed den tillader læseren at komme fra A til B, men primært i
kendskabet til negationernes bestemte indhold og i den forstand, en bevidst
tilegnelse af åndens erfaringer. PhG er således kun en genvej, som alternativ
til åndens fortvivlede vej, hvorimod den i lyset af Hegels erkendelse af den
absolutte viden, nærmere må betragtes som en nødvendig omvej. Den mest
direkte vej til den absolutte viden ville være at gå direkte til sidste kapitel og
springe resten af værket over, men denne vej fører ikke til den form for
erkendelse som Hegel ønsker. Der er således en kvalitativ forskel på
erkendelsen, som afhænger af den erfaring hvormed læseren møder Hegels
absolutte videnskab. En forskel, som nødvendiggør læserens omvej over
PhG, idet den forudsætter de bestemte negationers konkrete erfaringer.
Begrebernes pædagogiske relevans understreges på denne måde i høj grad
af Hegel selv, men dog alene inden for den begrænsede horisont af Hegels
eget filosofiske projekt.
Det er min klare opfattelse, at de pædagogiske perspektiver af Hegels
erfarings- og negationsbegreb rækker ud over deres betydning i PhG, hvilket
jeg vil argumentere for i den resterende del af dette afsnit. I denne videre
udfoldelse af begrebernes pædagogiske perspektiver er det dog vigtigt at
sondre skarpt mellem Hegels egen forståelsesramme og en moderne
pædagogisk forståelsesramme. Hvor jeg i lyset af sidstnævnte, vil tage
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udgangspunkt i det enkelte menneskes udvikling, har Hegel i PhG fokus på
åndens dannelse, hvilket er at forstå som en fælles ånd - et fælles bevidstværen. Endvidere relaterer erfaringsbegrebet, i PhG, sig alene til bevidst
værens begreb om sand viden, hvor jeg diskuterer det i relation til
vidensdannelse i en mere generel forstand.
Anskuet som et udtryk for erfaringens væsen og betydning for
menneskets udvikling i generel forstand, da bliver Hegels erfaringsbegreb
centralt for pædagogikken - både teoretisk og praktisk. Først og fremmest
antages der hermed en forbindelse mellem pædagogisk praksis, fx
opdragelse, dannelse og undervisning, og erfaring. Denne forbindelse er
endvidere central, idet den er afgørende for den personlige udviklings
mulighed, uanset om det gælder viden, kundskaber, adfærd eller andet. En
professionel pædagogisk praksis er i denne henseende tvunget til at tage
afsæt i den enkeltes erfaring, da udgangspunktet for udvikling er negation
af den aktuelle erfaring. En pædagogisk praksis opnår således ikke udvikling
ved udefra at opstille en række positive målsætninger, hvis betydning ikke
rækker ind i den aktuelle erfaring og dennes begrebsliggørelse af det givne
sagsforhold. I forlængelse af den bevidsthedsmæssige dialektik mellem
begreb og genstand, er den enkeltes aktuelle erfaring ikke kun
bestemmende for om noget erkendes som sandt eller falsk, men også for
hvad der overhovedet opleves erkendeligt og erkendelsesværdigt. Det
nødvendige afsæt skal således forstås bredt, og indbefatter også den aktuelle
erfarings mulige horisonter for erkendelse. Horisont forstås her, i
forlængelse af Hans-George Gadamers (1900-2002), som ”(…) der
Gesichtskreis, der all das umfaßt und umschließt, was von einem Punkte aus
sichtbar ist” (Gadamer, 1972: 286).
I og med erfaringens konkrete indhold determineres gennem
negation, får også dette begreb en central pædagogisk betydning. De afsæt
som må tages i erfaringen, er et negerende afsæt, hvis bevægelse er
karakteriseret ved en søgen væk fra, eller ud af, en (for)tvivlende situation.
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Pædagogikken må helt generelt tænke sine normalt positivt formulerede
mål, som negationers bestemtheder, dvs. som det positive resultat af
negationen af bestemte erfaringer. En pædagogisk målsætning realiseres
ikke ved blot at opstille et tydeligt anvist mål foran den eller de involverede
personer.

Målsætninger

realiseres

derimod

gennem

bestemmende

negationer, som opstår i mødet med det stofs modstand, der formår at
forstyrre den aktuelle begribelse af et givent forhold tilstrækkeligt til, at man
i fortvivlelse forlader sit oprindelige begreb, og på baggrund af den negative
erfaring ophæver sig til en ny begribelse af samme forhold. En lærers opgave
vil på denne baggrund være, at facilitere mødet mellem eleven og et relevant
’forstyrrende’

stof,

for

derved

at

bringe

tvivlen

ind

i

elevens

erfaringshorisont.
Med et afsæt i PhGs erfaringsbegreb, mener jeg dog ikke, at
pædagogikken vil lukke sig om den enkelte person og at en given
undervisningssituation vil blive entydigt elevcentreret. Den givne erfaring
er formet i et samspil med omverdenen. Det er modspillet fra de genstande,
personer stilles overfor, dvs. stoffet som omgiver mennesket, der udfordrer
til at overskride den aktuelle erfaring. Hermed afskriver et afsæt i erfaring
ikke den pædagogiske relevans af pædagogens, underviseren eller
samfundets egne erfaringer. Disse erfaringer er netop også relateret til
stoffet omkring os, og kan derfor hjælpe til at angive, hvilket stof der yder
hvilke former for modstand, og derved er relevante i forhold til at udfordre
en given erfaringshorisont.2
I

forlængelse

heraf

trænger

spørgsmålet

om

negationernes

nødvendighed sig imidlertid på. Hos Hegel findes der som nævnt kun en
bestemt og nødvendig vej til målet, men denne nødvendighed knytter sig
også til Hegels helt konkrete mål. Erkendelsen af den absolutte viden
forudsætter en systematisk opbygning af en erfaring bestående af en række

2

Se Huggler (2011: 239) for en diskussion af dette perspektiv.
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momenter,

som

sætter

et

krav

om

bestemt

rækkefølge

for

erfaringsprocessen. I en pædagogisk kontekst kunne man sige, at
realiseringen af et bestemt mål kræver realiseringen af forskellige figurer i
en nødvendig rækkefølge, som igen kræver en helt bestemt række af
negationer, som kun efterlader én eneste mulig vej. Inspireret af
Horkheimer kan man også vælge at afvise påstanden om en ”eternal riddle
of the world”, men hermed undslippes spørgsmålet om nødvendighed ikke.
For, omend en given pædagogisk målsætning måtte have flere end én
mulighed for sin realisering, da afskriver selve målet, for så vidt det rummer
en bestemthed, også en lang række muligheder. Formuleret negativt, er der
nødvendigvis veje, som ikke er farbare.
En anden interessant diskussion som kan rejses i forlængelse af Hegel,
er spørgsmålet om det bevidste værens karakteristiske glemsomhed, som
jeg, i et pædagogisk perspektiv, vil hævde har stor indflydelse på, hvordan
det autoritative forhold i den pædagogiske relation anskues. Pga. sin
glemsomhed kan bevidstheden kun opleve sin erfaringsproces som
tilfældig, hvilket Heidegren, som nævnt, finder at være en tvivlsom naivitet.
Forskellen på, om det erfarende subjekt er bevidst om sammenhængen for
sin proces, har ikke alene betydning for processen i sig selv, men også for
spørgsmål om autoritet. Hvis eleven, pga. sin glemsomhed, ikke vil kunne
forstå den strukturelle nødvendighed af sin proces, da er det ikke muligt for
den pædagogiske autoritet at legetimere sin praksis over for eleven; i hvert
fald ikke i sin helhed. Idéen om ansvar for egen læring vil i denne optik have
sine klare begrænsninger, og læreren vil ikke have andet valg end at gå bag
om ryggen på eleven. Afviser man omvendt den manglende evne til at
erkende at og hvordan erfaringens figurer relaterer sig til hinanden, da
åbnes netop for en diskussion af, i hvilket omfang elevens autonomi bør
gøres til pædagogikkens egentlige udgangspunkt, og med hvilken ret de
pædagogiske processor kan foregå bag om ryggen på de involverede.
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Det er som sagt vigtigt at understrege, at de fremlagte pædagogiske
perspektiver for begreberne er et forsøg på at videretænke Hegels begreber
og at de i dette forsøg ikke modsvarer Hegels egen brug af begreberne. Ikke
desto mindre håber jeg her at have antydet den pædagogiske værdi af det
tankegods, der er at hente i Hegels filosofi. Særligt negationens betydning
for pædagogikken fremstår for mig at se, som et vigtigt perspektiv for den
aktuelle pædagogiske debat – ikke mindst pga. dets fravær. I politisk
henseende er der et stigende fokus på strammere målstyring, og mere
systematisk evaluering, hvilket bl.a. har medført en række reformer, som i
praksis søger at efterleve disse krav med et øget fokus på bl.a. synlig læring
og klare mål. Negationens betydning for målstyringen indgår dog hverken i
den politiske debat eller i de formelle refleksioner over praksis. Ligeledes er
negationen fraværende fra det indhold som ønskes evalueret. Det er alene
det positivt tilføjede resultat, som tælles i det pædagogiske regnskab. Hvis
negative erfaringer overhovedet medregnes, da tæller de som oftest som
tomme intetheder – spildtid, som nødvendigvis trækker ned i de
pædagogiske regnskaber. Et lignende billede genfindes også i store dele af
den pædagogiske faglitteratur, hvor det som oftest er de positive elementer,
der fremhæves frem for de negative. I lyset af denne artikels tema,
forekommer det i en vis forstand ironisk, hvordan den pædagogiske
bevidstheds aktuelle figur synes karakteriseret ved sin glemsomhed i
forhold til negationens betydning for pædagogikkens stræben mod en større
viden.
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Indledning1
Forord til Filosofiens grundsætninger, eller Lettre-Préface2, som teksten
kaldes på fransk, har form af et brev stilet til abbed Picot, der havde stået
for at oversætte den latinske originaludgave af Principia Philosophiae fra
1644, og er medtaget i den franske udgave (1647) som forord.
Som tekstgrundlag for denne oversættelse er brugt en, hvad fransk
ortografi angår, moderniseret version, som den findes trykt sammen med
Principes de la philosophie hos Vrin, Paris 2009. Adam & Tanneryhenvisninger findes løbende i teksten.
Ved afgørende ord har jeg fulgt Hass’ og Pedersens valg i deres
oversættelse af Filosofiens grundsætninger I-II i Aigis, 2011,1. Dette gælder
ikke mindst tekstens hovednavn, principium, som gengives med
”grundsætning” – og ikke fx ”førsteårsag” – for bedst muligt at indfange dets
betydning af at fundere, udgøre grunden, og altså, i kraft af at være
begrundelsesmæssigt udgangspunkt, være afgørende for forklaringen af
fænomenerne3.
Lettre-Préface er Descartes’ egen præsentation af sit filosofiske virke
og sine skrifter, og runger især af to elementer: projektets karakter af
begyndelse og dets lovning på frugtbart udbytte. Når tanken respekterer sin
Mange tak til Jørgen Hass for at have gennemlæst både indledning og tekst, og kommet
med forslag, rettelser og etymologisk udredende fortællinger.
2
Og egentligt: Lettre de l’auteur à celui qui a traduit le livre, laquelle peut ici servir de
préface
3
”Princip” er oprindeligt synonym med ”begyndelse” eller ”udgangspunkt”, og bærer
samtidigt betydningen at være en ledende proposition, der underordner og betinger andre.
Det afgørende er at der er tale om en logisk eller hvad tanken angår forudgående størrelse,
og ikke en ontologisk årsag.
1

TIDskrift [Vol. VI]: 62

egen rækkefølge, og med tilstrækkelig opmærksomhed gennemgår hvert
enkelt led i en begrundelseskæde, står alskens nye erkendelser i udsigt, og
det er derfor med benene stabilt plantet og øjnene fuldt åbne at den nye
videnskab skal omslutte verden. Inden teksten selv, vil jeg pege på to
dimensioner, der med fordel kan holdes for øje under læsningen: For det
første den særlige status, grundsætningerne tildeles i

Descartes’

kvalifikation af førstefilosofi eller metafysik som fundament for
videnskaberne. For det andet hvad det indebærer at følge forsættet om at
”filosofere metodisk” (Pr.I.§7), og hvordan en klassisk træanalogi er
behjælpelig til at lede arbejdet.
Først og fremmest
Grundsætningerne skal, med en typisk arkitektonisk metafor, konstituere
fundamentet for videnskaberne – for at kunne ’bygge sikkert’ må man ikke
antage noget, medmindre det er indlysende eller udledt fra noget der er det.
Dermed må begyndelsen bestå både af et første positivt udsagn og kriterier
for, hvornår yderligere påstande kan accepteres. De første sandheder må
være af en særlig støbning, siden de kan imødekomme dette behov:
grundsætningens to karakteristika, som Descartes præsenterer i teksten,
indeholder netop kravet om at der ingenting går forud, at den faktisk er i
stand til at sætte sig selv i gang, og at der til gengæld kommer en masse efter
– som ikke kunne have været foruden dette første.
Descartes sætter som det ene krav for en grundsætning, at den har
funktion af aksiom, dvs. at øvrige erkendelser afhænger af den, som når en
mekanisk lov kun giver mening, når man forinden har fået bestemt at det er
den legemlige natur som essentielt udstrækning, og ikke fx farve,
temperatur eller andre sansekvaliteter, som udgør mekanikkens genstand.
Det andet krav til en ”rigtig” grundsætning er, at dens sandhed er
indlysende, og som sådan kan erkendes alene ud fra den selv, at den netop
ikke kræver henvisning til andre for at kunne godtgøre sin gyldighed.
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Og hvor begynder man så? Uden tvivl består grunden af de velkendte
”første grundsætninger”, en benævnelse der vel egentligt grænser til
dobbeltkonfekt, men henviser til det som er allerførst: bekræftelsen af det
tænkende jeg og Guds eksistens. Konstateringen af at jeg er, som en
tænkende ting, er den eneste der kan modstå den overdrevne, metafysiske
tvivl, Descartes praktiserer i første meditation, og vil per excellence udgøre
grunden: cogito’et viser sig som sandhedseksemplar før at der overhovedet
er blevet formuleret, hvad der kan gælde for en sandhed, dvs. før et
kriterium eller en metode er givet, (ud over den forventning, der er indlagt
i tvivlen selv). Da denne første sandhed viser sig at skille sig ud ved sin
evidente fremtoning, udledes som ”generel regel”, at alt der, ligesådan, er
”klart og distinkt”, er sandt. Her skal ikke indledes en udredelse af det
såkaldte cirkelproblem eller spørgsmålet om fra hvilket punkt i forløbet,
sandhedsreglen med rette kan anvendes. I stedet kan vi spørge i hvilken
forstand, erkendelsen af hhv. egoet og Gud kan siges at gå forud, og hvad
der udmærker dem som førstefilosofi.
Hvilken status har disse grundsten? Som forbillede sættes
matematikkens stringente begreb om sandhed, hvor et bevis først er
godtaget når negationen af dets resultat ville føre til en modsigelse. Men
Descartes kvalificerer grundsætningernes privilegerede position videre end
at sætte dem på linje med matematikkens, og skriver at hans beviser
ligefrem vil ”overgå de geometriske beviser i sikkerhed og evidens”4. At der
således kan være tale om grader af evidens, kan undre, men består i det
forhold at Gud som almægtig har skabt alt, også ”de evige sandheder” 5, og
at disse således strengt taget ikke har nødvendig væren som Gud har det 6 –

Êpitre éditorial des Méditations, AT IX, 7.
Dvs. matematikkens, og ”almene begreber” såsom (hvad vi mener med) tænkning,
eksistens og sikkerhed, samt sætninger som ’af intet opstår intet’ eller
kontradiktionsprincippet, cf. Pr.I.§10 og §49.
6
Den såkaldte doctrine de la création des vérités éternelles, som bl.a. præsenteres eksplicit
i brev til Mersenne 15. april 1630, AT I, 145f. Et uddrag af dette brev findes på dansk som
4
5
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de skylder ikke blot Gud deres eksistens, men afhænger ligeledes essentielt
af hans vilje7.
Vi kan som fornuftvæsener ikke undvige disse sandheder, der er
inkorporeret i vores forstand som naturlige anlæg til indsigter (de såkaldte
”medfødte ideer”), i den forstand at vi påtvinges en overbevisning om deres
nødvendige karakter, så snart vi har overvejet dem ordentligt. Det er
overhovedet dem, der konstituerer reglerne for rationalitet, og altså
bestemmer og afgrænser det logiske rum, vi som tænkende kreaturer
befinder os i. Netop derfor vil en første indsigt være at forstå Gud som
uendelig magtfuld, hvilket på den ene side indebærer at Gud kunne have
skabt en verden hvor kontradiktionsprincippet ikke gjaldt, eller, værre
endnu, en verden hvor det gode ikke var godt men ondt, og på den anden
side at en sådan almagt fuldkommen overgår vores forstand, og vi derfor må
tage til takke med at anerkende, at der eksisterer et uendeligt væsen, hvis
essens er ufattelig.
Descartes skriver i et brev til Mersenne dateret 6. maj 1630: ”Guds
eksistens er den første og den mest evige af alle de sandheder der kan gives,
og den eneste hvorfra alle de andre hidrører” (AT I, 150). Ved den
paradoksale talen om en sandhed der er før de (andre) evige skal forstås, at
det er Gud der som betingelse optegner hvad der er evigt, universelt og
nødvendigt internt i skaberværket.
Egentligt kan man nemlig godt påstå at Gud går forud, ikke kun
ontologisk, men også i den erkendeorden, Descartes arbejder efter: det
forhold, at vi ikke kan begribe Guds natur, men dog erkender hans

appendix i Chrom Jacobsens oversættelse Afhandling om metoden + Filosofiens
principper (1.del), Det lille forlag, 2009.
7
Og med hans vilje samtidigt hans erkendelse og skabelsesaktivitet – det er én og samme
operation, Guds attributter kan ikke adskilles, da ingen går forud for de andre, cf. Pr.I.§23.
Dette er nødvendigt for at Gud ikke skal finde sine handlemuligheder underlagt sin fornuft,
som det for eksempel er tilfældet hos Leibniz.
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fuldkommenhed

”klarere

end

noget

andet”

8

,

henleder

vores

opmærksomhed på vores egen mangel, det uperfekte ved vores forstand. At
jeget overvejer sig selv som et endeligt værende, forudsætter at det allerede
gør sig begreb om det uendelige9, hvilket det endelige er negationen af og
forstås igennem (og ikke omvendt). Gud besidder qua uendelig (den
bestemmelse, han får i det a posterioriske bevis i tredje meditation) en
epistemologisk prioritet, og en erkendelse af Gud er derfor altid – i hvert
fald implicit – en betingelse for selverkendelse10. Heraf – ved dette glimt af
intet i os selv – opstår overhovedet muligheden for at tvivle, og altså
påbegynde et konstruktivt projekt om én gang for alle at få bugt med
skeptikernes argumenter og legitimere videnskaberne.
I den eksplicitte erkendeorden er Gud imidlertid ingenlunde automatisk
præsent, men snarere en nødvendig komponent i at sikre nogen som helst
givtig indsigt, idet han vil fungere som garant for at forstanden kan regne
med at dens bestemmelser og logiske regler har en eller anden samstemmen
med tingenes faktiske væren. Der er så at sige to parallelle opgaver i spil:
fornuftens konstatering af og undersøgelse af sig selv, og altså tænkningens
love på den ene side, og godtgørelsen af at denne subjektive logik kan bruges
på virkeligheden udover når den fremlægger som genstand for subjektet,
dvs. overfor tingenes såkaldte formale realitet11, på den anden.
Pr.I.§19. At have en ’klar og distinkt’ opfattelse af en genstand indebærer nemlig ikke
nødvendigvis at opfattelsen er adækvat, dvs. udtømmer genstandens kvaliteter
fuldstændigt. Når min ide er klar og distinkt betyder det at den aktuelt foreligger for tanken,
og at jeg ved hvilke karakteristika der bestemmer den i forhold til andre. Se Pr.I.§45.
9
Det uendelige i positiv forstand (infinitum), i kontrast til det ubegrænsede (indefinitum),
som man godt kan gøre sig begreb om, fx ved at forestille sig en stadig tilføjelse til en
mængde i ét væk, uden ende. Det virkeligt (positivt) uendelige, som Descartes her taler om,
er derimod uden grænser i den forstand at det er ubegrænset i samtlige aspekter (i stedet
for bare eksempelvis hvad angår mulig deling af materien) og at vi forstår at vi ikke kan
danne os begreb om det, cf. Pr.I.§26-27. Se også kommentaren til §26 i l’Entretien avec
Burman (1648), i Manucius-udgaven (Le Philosophe, 2013) er det p. 123f.
10
Se kommentaren til stykket fra Méd. III AT IX, 36, ibid. p. 85f.
11
Eller i mere moderne sprogbrug, tingen ”i sig selv”. Står i modsætning til tingens
objektive realitet, som betegner tingen for så vidt som den tænkes, dvs. foreligger som
8

TIDskrift [Vol. VI]: 66

Først er arbejdet med at aktualisere vores egen fornuftslogik, dvs.
tvinge tænkningen til at finde frem til sine egne principper, sine regler og
sin konstituering, hvilket i kartesiansk terminologi vil indebære at opdage
de nødvendige sammenhænge, vi har disposition til at kunne indse i kraft af
at ideerne om dem er ”medfødte” (og altså hverken udefrakommende eller
selvopfundne), og ved ”opmærksomt” at granske dem, blive bevidst om at
deres evidens umuliggør ethvert forsøg på tvivl. Hermed er en subjektiv
fundering af vores tænkning bragt i stand. Næste skridt er så at springe ud
over subjektets kant og påvise, hvordan denne tænkning legitimt kan
anvendes på virkeligheden udenfor, dvs. have ”objektiv gyldighed” (med
aktuel sprogbrug), og altså hvordan vi – i en erkendelsesmæssigt kvalificeret
situation – simpelthen ikke kan benægte det, der fremstår logisk nødvendigt
for vores forstand, kan appliceres på verden uden for os.
Hvad det drejer sig om – for den videnskabelige drift ikke mindst – er
at få etableret, at hvad der er nødvendigt (for forstanden) også er sandt,
forstået på den måde at de ideer der stiller sig frem som evidente, også
korresponderer med tingens formale realitet, eller igen at fornuftens natur
korrelerer med verdens. Her bliver det klart hvorfor Guds eksistens – for at
facilitere begrundelsen af en brug af forstandens subjektive logik på den
objektive verden – må bevises umiddelbart efter cogito’et og dets spaltning
af den udstrakte og den tænkende substans.
Der er en hel række aksiomer (eller ”almene begreber”), hvis egen
evidens i sig selv ikke står til diskussion – for eksempel indses
årsagsprincippet ved ”det naturlige lys” (Méd. III, AT IX, 32), altså som en
intuitiv fornuftsindsigt, uden at dette betragtes som kontroversielt.
Problemet er nemlig ikke så meget principperne som deres anvendelighed:
genstand for bevidstheden, og finder sæde i ideen som repræsentation (se fx AT VII, 124f).
Descartes fortsætter denne klassisk skolastiske distinktion, og ved – med Duns Scotus og
imod thomisterne – at sige, at objektiv realitet ikke er det rene ingenting (”non (…) plane
nihil est”, AT VII, 41), men faktisk er en, eventuelt degraderet, værensform, kan han bruge
den til at foranledige et springbræt fra et specifikt tankeindhold, gudsideen, til en
virkelighed uden for subjektet (via årsagsprincippet).
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når Descartes vil benytte årsagsprincippet på sit bevidsthedsindhold er det
ikke en udvidelse af princippet, men en kvalifikation af ideer som
’repræsentative’, der muliggør argumentet. Og siden der overhovedet kan
være en forskel mellem disse to ting, må det være fordi der er foretaget en
distinktion mellem subjektets domæne og tingenes formale virkelighed. Så
snart en sammenhæng herimellem kan understøttes, står vi i den favorable
situation at kunne afgøre sandhedsværdien af domme om verden ud fra en
subjektiv tilstand af sikkerhed. Det eneste, der muliggør en overskridelse af
det subjektive ind i det objektive er beviset for Guds eksistens, og disse to
første forudsætninger kan siges at indtræde på samme tid, hvor de
efterfølges af de ”evigt sande sætninger” og kendskabet til den udstrakte
substans (se Pr.I.§75).
Roden og frugten
De på det allerførste følgende grundsætninger skal tjene til at bibringe
fysikken, som efter Descartes’ plan begynder i anden bog af Principia,
grundlæggende begreber til brug i en kvantitativ bestemmelse og udredning
af naturen. Det er i denne forstand, at Descartes’ metafysik kan siges at
fundere fysikken: den forlener en mekanisk-matematisk beskrivelse af
naturen med en begrundelse for dette sprogs gyldighed og anvendelse, og
tilføjer dermed et krav om forklaring af naturfænomenerne12.
Dermed kan man også forstå Descartes’ modstand mod at lade sine
Meditationer

blive

kaldt

”metafysiske”:

førstefilosofien

er

mere

vidtrækkende end traditionel (special)metafysik. Den angår ikke bare Gud
og sjælens natur, men ”i det hele taget alle de første ting man kan erkende,

At have viden om et fænomen er at kende dets årsag, og med Descartes vil det eksklusivt
sige den bevirkende årsag. Det er altid berettiget at spørge til en tings årsag – om det så er
Gud, der er tale om, og i dette særtilfælde finder vi et væsen der er sui causa, hvilket vi med
vores endelige forstand kun kan forstå i analogi til den kausalitet vi kender fra naturen:
Gud producerer sig ubønhørligt som virkning til sig selv.
12
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når man filosoferer efter orden”

13

. At alle andre ting afhænger af

grundsætningerne, skal ikke forstås sådan, at man kan udlede fysiske
domme om naturen af rene fornuftindsigter. Snarere skal der gennemføres
et empirisk arbejde med udgangspunkt i det af metafysikken afstukne
domæne, den udstrakte substans, en opgave den finitte forstand er
udmærket voksen til, så snart den én gang har fastsat sin egen logiks
afhængighed. Som et andet aspekt antyder grundsætningens plads som
aksiom for en deduktion at der her er tale om en diskursiv proces, i
modsætning til den rene intuitionserkendelse

14

, hvormed fx Guds

nødvendighed eller, i Regulae, de usammensatte begreber indses – her
markeres altså også forskellen på og samspillet mellem de medfødte ideer
og de tidsbundne, videnskabelige indsigter.
Hvordan gør man så det, filosoferer? Descartes’ appel til novicens fordel er
slående og peger på hans intentioner om at præsentere en komplet ny
filosofi, hvortil altså skolernes lærdom er utilstrækkelig, for ikke at sige
skadelig, og der kun er brug for det almindelige fornuftsanlæg og en god
portion træning i metoden. I arbejdet med at aflægge sine fordomme, dvs.
dels de indlærte doktriner dels vanen med at stole for meget på
sanseerfaringen15, må man væbne sig med tålmodighed og gå forsigtigt til
værks. Hverken overleverede dogmer eller åbenbaringserkendelse stilles til
rådighed, og i stedet skal man, ved at udvise stadig opmærksomhed, alene

13

Brev til Mersenne 11. novembre 1640, Leyde, AT III, 239.

14

For intuition/deduktion, se regel 3 og 7, især AT X, 368 og AT X, 389 (i Regulae). Det
skal bemærkes, at der faktisk godt kan gives en umiddelbar anskuelse af en deduktiv følge
– hvis dennes forskellige led forinden omhyggeligt er gennemgået og gyldigheden fastholdt
i erindringen, se samme tekst.
Se Discours II, AT VI,13 og Pr.I.§1; §47; §71. Descartes’ fysik beskriver netop
virkeligheden på en måde der ligger meget langt væk fra dagligdagserfaringen – man skal
ikke lade sig snyde til at tro at solen er som vi ser den (og gengiver den på en børnetegning),
den sande sol er astronomernes sol, cf. tredje meditation, AT IX, 31.
15
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følge ”fornuftens lys” som autoritet. Descartes synes så sikker på at hans
filosofi vitterligt er at betragte som filosofien, at han endda frabeder sig at
man tager ham på ordet, men i stedet kun accepterer hans forslag når man
selv erkender dem som indlysende.
I gennemgangen af sine værker anbefaler Descartes, at man varierer
sin læseteknik, efter hvilken bevismåde teksten følger. Når Principa (i første
omgang) skal blades igennem som en roman, mens Meditationerne
afkræver en langsom fremadskriden, helst parallelt med tekstens egen
temporalitet, skønt indholdet i det væsentligste er ens, skyldes det at
teksterne udtrykker to forskellige måder at udfolde indsigter på.
Meditationerne kræver af læseren at denne gennemgår de samme
erkendelsestrin som Descartes gjorde i løbet af de seks dage, den narrative
beretning strækker sig over, og tekstens udvikling følger ”opdagelsesvejen”.
Analysevejen består i at den enkelte selv gør sig de tankemæssige erfaringer
der sikrer forløbets fremdrift og gør beviset til læserens eget, ”som havde
han selv opfundet det”16.
Principia er tilsyneladende et forsøg på at fremlægge de samme
resultater

i

”syntetisk”

form

17

,

dvs.

efter

den

aksiomatiske

fremgangsmåde 18 , hvor stadig mere komplekse sandheder udledes og
opbygges fra de første og enkleste. Denne bevismåde er ifølge Descartes ikke
ligeså pædagogisk som den analytiske (som han foretrækker, da den for ham
at se er ”den mest sande”, Ibid., AT IX,122), men kræver til gengæld heller
ikke nær så meget opmærksomhed, og egner sig, ved sin lighed med
skolastikkens summafremstillinger, bedre som lærebog. I begge tilfælde

16

Svarene på andet sæt af indvendinger, AT IX, 121.

Principia er ikke konsekvent syntetisk, da de første paragraffer i så fald skulle definere
de enkle/usammensatte begreber (som tænkning, §9 og substans, §51) i stedet for at
præsentere den metafysiske motivation for tvivlen (§§1-6) og bekræftelsen af en sammensat
sætning (ego cogito, ergo sum, §7), som det er tilfældet. Måske er det en mellemting
mellem de to bevismåder.
18
Mersenne udbeder i slutningen af andet sæt af indvendinger Descartes en sådan mos
geometricus, som Descartes så udformer en kortfattet skitse af i det tilhørende svar, hvilken
17
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følges den samme ”orden”, nemlig tankens, hvilket vil sige, at der kun
fremføres nye postulater, for så vidt som disse er tilstrækkeligt støttet af trin
der går forud i erkendelsesprocessen.
Denne bestandige insisteren på en obligatorisk rækkefølge, og den
trinvise opstigning forstanden må følge for ikke at træde udenfor det strengt
evidente i sin begrundelse af stadig mere detaljeret viden, illustreres
ultimativt med det berømte træbillede, Descartes præsenterer os for i
Lettre-Préface. Metafysikken bestemmes som ’rødderne’ under fysikken,
træets stamme, som endelig forgrener sig i medicinen, mekanikken og
moralen. Det skal bemærkes at filosofien netop er ét med træet i sin helhed
– der trækkes altså ikke nogen skarp grænse mellem filosoffen og
videnskabsmanden, snarere er der tale om en rangering og arbejdsdeling
mellem de forskellige genstandsområder i en samlet enhedsvidenskab 19 .
Den ikke mindst forførende brug af træet som analogi på menneskets viden
(en arbor scientiarum) dukker op i adskillige udformninger gennem
middelalderen20, og Descartes’ variant er normalvis fremhævet som et brud
med traditionen, idet det kartesianske træ siges at repræsentere en
metodisk homogenisering på tværs af områder man ellers ofte adskilte,
nemlig i især kategorierne metafysik, naturfilosofi og matematik på den ene
side, og etik og teologi på den anden. Eksempelvis kunne metafysikken og
’naturfilosofien’ her adskille sig ved, som hos Francis Bacon, at den første

Spinoza udbygger i Descartes’ filosofiske grundsætninger vist ved den geometriske metode
(1663).
19
Descartes omtaler i et brev til Mersenne, marts 1936, AT I, 338, sit arbejde med Discours
og proklamerer at titlen vil blive: ”[Projektet om] en universel videnskab som lader vores
natur stige op til dens højeste grad af fuldkommenhed”. Videnskaben er samlet derved at
der til dens udvikling behøves én generel metode (mathesis universalis), der ikke tager
bestik af det enkelte genstandsområdes særegenhed.
20
Efter forbillede i Porpfyr (elev af Plotin) har træet – i kraft af at illustrere et hierarkisk og
underordnende forhold – stået model som forskellige kategoriseringer af det værende. Fx
hos Ramon Llull i det trettende århundrede, som opstillede seksten træer, hvor de første
fjorten, som bl.a. indebar et træ for hhv. den himmelske og den terreste fysik, et sansetræ
og et moraltræ, skulle afspejle verden, og de to sidste, spørgsmåls- og eksempelstræet,
tjente som ’didaktiske hjælpemidler’. Francis Bacon opererer med to træer, ét til den
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søger de finale og formale årsager, mens den anden søger de materielle og
bevirkende21. Hos Descartes er videnskaberne ikke parallelle men indbyrdes
logisk forbundne, og der er én eneste metode med ét begyndelsespunkt.
Teologien er imidlertid intet sted at finde i nærværende træ, og hvor
er matematikken henne i billedet? Når matematikken ikke er noget sted at
se i denne konstruktion, kan det være fordi den som idealvidenskab ikke har
noget egentligt indhold, der kan korrespondere med dens læresætninger, og
således yder den ikke i sig selv gavn i byggeprocessen. Dens rolle vil rettere
være at udgøre øveplads for fornuften, når denne skal træne sig i at skille
klart fra dunkelt. Matematikken selv er altså først nyttig når den ’bruges på’
naturen22.
Billedet tjener også til at tydeliggøre at det er frugterne, der er hele
filosofiens drivkraft. Descartes understreger, hvordan han ikke som
skeptikerne ”tvivler bare for at tvivle” (Discours III, AT VI, 29), men netop
gennemløber de påkrævede etaper – herunder den metodiske tvivl – med
henblik på at få fingre i træets krone. Nu er Descartes imidlertid ikke en
verdensfjern excentriker: for det første gentager han gang på gang at vi bør
følge en provisorisk moral, indtil vi har fundet frem til den definitive, (et
resultat han ikke selv når23), og for det andet opildner han på ingen måde til
stilstand ved træets rødder. I et brev til Elisabeth af Böhmen fortæller han,
at han personligt afsætter ”ganske få timer om året” til isoleret brug af
forstanden (dvs. tænkning uden indblanding fra forestillingsevnen), og at
man gør klogest i at holde det på et minimum – har man én gang i livet

naturlige og ét til den åbenbarede teologi, og deler i førstnævnte grenene op efter de tre
erkendeevner, hukommelsen, forestillingsevnen og fornuften med de tilsvarende tre
områder historie, poesi og filosofi.
21
Cf. Francis Bacon The Advancement of Learning, Second Book, VII, 3 (1605).
22
Hvilket blandt Descartes’ egne skrifter er tilfældet fx i La Dioptrique, hvis optiske studier
er et eksempel på det, man med skolastiske termer kalder ”mellemvidenskab”, nemlig hvor
matematikken anvendes på en fysisk genstand.
23
Og hvordan kan man egentlig fundere en videnskabsgren der angår ånden alene på
læresætninger om materien? En lignende undren kunne gøre sig gældende for medicinens
vedkommende, da den omhandler mennesket i kraft af at være en enhed af ånd og legeme.
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fastsat grunden som sikker, bør man efterfølgende blot stole på sin
hukommelse, i stedet for at kigge efter for hyppigt, da ”det ville være meget
skadeligt ofte at beskæftige sin forstand med det ved at meditere over det”
(28. juni 1643, AT III, 692ff).
Endelig fremhæver Descartes sine grundsætningers indlysende
sandhed ved at pege på, at de har været kendt til alle tider. Hvis de har det,
kunne man spørge, hvorfor mener han så netop nu at kunne love guld og
grønne skove til den som følger dem? Nyskabelsen består først og fremmest
i den rolle, disse sandheder tildeles: grundsætningerne skal indrømmes
pladsen som først i rækken i en streng begrundelsesprocedure. Fejlen består
altså ikke så meget i at vi intet har vidst indtil nu, som i at vi ikke har været
i stand til at kategorisere vores viden rigtigt og sætte sandhederne i system.
For med rette at forvente fremskridt i videnskaberne, må man have
gennemskuet og tilrettelagt den begrundelsesorden, der går forud for
resultaterne. Nu er det ikke for sjov, vi filosoferer, men for at udvide vores
erkendelse og sikre videnskabernes fremgang, og første skridt i dette er –
med egne øjne – at sætte de rette sandheder som de første, nemlig som
grundsætninger.
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Forfatterens brev til ham der
har oversat bogen, hvilket her kan
tjene som forord
[AT IX, 1]

oversættelse v. Anna Cornelia Ploug, KU

·

udgivet 1. maj 2015

· 5761 ord

Min Herre!
Den oversættelse af Grundsætningerne 1 som De har gjort dem den
ulejlighed at lave, er så ligeud og vellykket, at det får mig til at håbe på, at
den vil blive læst af flere på fransk end den er blevet det på latin, og at den
vil blive bedre forstået. Jeg er blot bekymret for, om titlen vil afskrække en
del af dem, som ikke er blevet opflasket med bøger, eller som ikke har høje
tanker om filosofien, fordi den filosofi, som man har undervist dem i, ikke
har behaget dem. Det får mig til at tænke, at det ville være godt at tilføje et
forord, der forklarer bogens emne, hvad min hensigt var med at skrive den,
og hvilken nytte man kan uddrage af den. Men selv om det burde være min
opgave at skrive dette forord, da jeg bedre end nogen anden må formodes at
kende til disse ting, kan jeg ikke få mig til selv til andet end, [2] i
sammenfattet form, at fremlægge de væsentligste punkter som jeg mener at
have behandlet – og jeg lader det være op til Deres skøn at vise det til
offentligheden, som De finder det passende.
For det første havde jeg her villet forklare, hvad filosofi er, ved at
begynde med de mest almindelige ting, såsom at ordet ’filosofi’ betyder
studiet af visdom, og at man ved ’visdom’ ikke bare forstår kløgtighed i
hverdagsanliggender, men tillige fuldstændig kundskab om alt det, som
mennesket kan vide, lige så meget i forhold til sin livsførelse som til at
bevare sin sundhed, samt opfindelsen af alle former for kunster2. For at en

Dvs. Principia Philosophiae (1644)
Eller evt. ”artefacta”. Les arts (fra lat. ars) indbefatter i skolastikken de skønne kunster
(kunstfag som skulptur og maleri), de frie kunster (det filosofiske fakultets syv fag, bl.a.
astronomi, aritmetik og retorik) og mekaniske kunster (såsom krigsførelse og landbrug).
1
2
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sådan fuldstændig viden kan gives, må den være udledt af førstegrunde, på
en sådan måde at man, for at gå i gang med at tilegne sig den, hvilket netop
er hvad ’at filosofere’ egentligt vil sige, må begynde med at søge efter disse
første grunde, det vil sige grundsætninger. Disse grundsætninger må
opfylde to betingelser: for det første må de være så klare og så distinkte, at
menneskeånden ikke kan tvivle om deres sandhed, når den blot betragter
dem opmærksomt, for det andet at alle andre ting må bero på dem, således
at grundsætningerne kan være kendt uden alt det andet, men ikke omvendt.
Herefter må man forsøge ud fra disse grundsætninger at udlede viden om
de ting, der afhænger af dem, på en sådan måde, at der ikke er noget i hele
rækken af følgeslutninger, der ikke er aldeles tydeligt. Det er naturligvis kun
Gud der er fuldstændig vis, det vil sige som besidder fuldkommen indsigt
[3] i alle tings sandhed, men man kan sige, at menneskene har mere eller
mindre visdom, afhængigt af hvor meget de ved om de vigtigste sandheder.
Jeg tror ikke, at der er noget heri, som de lærde ikke vil være enige i.
Jeg ville så se på nytten af en sådan filosofi og vise, at siden den
omfatter alt det som den menneskelige ånd overhovedet kan vide, må man
formode, at det er den alene, som adskiller os fra de mest vilde og
barbariske, og at jo bedre en nations befolkning filosoferer, jo mere
civiliseret og fintfølende bliver nationen, og at det største gode, der kan
tilkomme en stat, således må være at have sande filosoffer. Desuden, hvad
det enkelte menneske angår, er det ikke bare fordelagtigt at leve sammen
med dem, som beskæftiger sig med den slags studier, men uden
sammenligning bedre selv at gøre det, ligesom det uden tvivl er meget bedre
at betjene sig af sine egne øjne når man skal finde vej, og ligeledes glæde sig
over skønheden i farverne og lyset, end at have dem lukkede og lade sig lede
af en anden. Dog er det sidste stadig bedre end at holde dem lukkede og kun
have sig selv at støtte sig til. Egentligt er det at leve uden filosofi som at have
”Kunster” skal altså forstås ganske bredt som det vi i dag ville kalde dels ’faglige
færdigheder’ dels teknisk kunnen.
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øjnene lukkede uden nogen sinde at forsøge at åbne dem, og glæden ved alt
det, som vores blik lader os se, kan ikke sammenlignes med den
tilfredsstillelse, man får ved at erkende ting der er fundet gennem filosofien.
Endelig er et sådant studie endnu mere nødvendigt, når vi skal indrette
vores sædvaner og retlede os i livet, end brugen af vore øjne er [4] til at lede
vore skridt. De vilde dyr, som ikke har andet end deres kroppe at
vedligeholde, er uafbrudt optaget af at søge efter føde, hvorimod mennesker
– hvis væsentligste del er ånd – må anvende al deres omhu på at søge
visdom, deres sande føde. Og jeg er sikker på, at der er mange mennesker
for hvem det ikke ville glippe, hvis bare de havde haft håbet om, at dette
kunne lykkes dem, og var klar over, hvor meget de faktisk formår. Der gives
ikke én sjæl, uagtet dennes værdighed, som forbliver så stærkt knyttet til
sansernes genstande, at den ikke en gang i mellem vender sig væk fra dem
for at ønske et andet større gode på trods af, at den ofte ignorerer, hvad dette
måtte bestå i. De, der tilsmiles allermest af lykken, og som har overflod af
sundhed, anseelse og rigdom, er ikke undtaget for dette begær: tværtimod
er jeg overbevist om, at det er dem, som sukker dybest efter et gode, der er
mere overlegent end alle dem, de allerede er i besiddelse af. Dette højeste
gode er, set ud fra den naturlige fornuft og altså uden troens lys, ikke noget
som helst andet end kendskab til sandheden gennem dennes første grunde,
det vil sige den visdom, som filosofien [netop] er studiet af. Idet alt dette er
fuldstændigt sandt, ville det være let at overbevise om, hvis bare det blev
ordentligt udledt.
Det, der forhindrer os i at tro alle disse ting, er den almindelige
erfaring der siger at de som gør en profession ud af at være filosoffer ofte er
mindre vise og mindre forstandige end de som aldrig har beskæftiget sig
med dette studie. Derfor ville jeg gerne her sammenfattende fremlægge [5],
hvad al den viden, vi har nu, består i, og hvad det er for nogle grader 3 af

3

NB: Det samme ord, degré, oversættes i det følgende både med ”grad” og ”niveau”.
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visdom man er nået frem til. Det første niveau indeholder kun begreber, som
er så klare i sig selv, at man kan nå frem til dem uden meditation. Det andet
indbefatter alt det, som vi erfarer gennem sanserne. Det tredje det vi lærer
ved at tale med andre mennesker. Hertil kan man som det fjerde tilføje
læsning, ikke af hvad som helst, men især af de bøger som er skrevet af folk
der er i stand til at bibringe os gode anvisninger, da det så er en form for
samtale vi har med deres forfattere. Det forekommer mig at al visdom man
almindeligvis har netop er opnået ved disse fire midler. Jeg medbefatter
nemlig ikke her den guddommelige åbenbaring, da den ikke leder os
gradvist, men [snarere] med ét slag hæver os op til en ufejlbarlig tiltro. Nu
har der til alle tider været store mænd, som har sat sig for at finde et femte
middel at opnå visdom med – ét der uden sammenligning er højere og
sikrere end de fire andre. Dette består i at søge de første årsager og de sande
grundsætninger, ud fra hvilke man kan udlede grundene til alt, som vi er i
stand til at vide, og det er især dem, der har arbejdet herpå, der er blevet
kaldt ’filosoffer’. Imidlertid ved jeg ikke af, at der hidtil skulle have været
nogen, for hvem denne plan er lykkedes. De første og betydeligste af dem vi
har skrifter fra, er Platon og Aristoteles, som der ikke var nogen forskel
mellem bortset fra, at den første – ved at følge fodsporene fra sin mester
Sokrates – troskyldigt indrømmede, at han [6] stadig ikke havde kunnet
finde noget sikkert, og stillede sig tilfreds med at beskrive tingene således
som de syntes ham sandsynlige, ved til formålet at udtænke nogle
grundsætninger, gennem hvilke han søgte at gøre rede for resten.
Aristoteles var til gengæld mindre frimodig, og skønt han havde være
Platons discipel i tyve år, og ikke havde andre grundsætninger end dennes,
forandrede han fuldstændigt måden at præsentere dem på, og fremlagde
dem som sande og sikre på trods af, at der ikke er nogen antydning af, at
han nogensinde faktisk anså dem som for det. Nu var disse to mænd ikke så
lidt åndfulde, og på grund af al den visdom de havde erhvervet sig ved de
fire nævnte midler, fik de så meget autoritet at de, der kom efter dem,
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stillede sig tilfredse med deres meninger i stedet for at give sig til at søge
noget bedre. Den største strid imellem deres disciple handlede om, hvorvidt
man burde drage alt i tvivl, eller om der var nogle enkelte ting der var sikre.
Dette igen førte til urimelige vildfarelser på begge sider. Nogle af dem, der
gik ind for tvivlen, strakte den endda til at omfatte handlinger i tilværelsen,
sådan at de undlod at benytte almindelig sund fornuft i hverdagens gøremål,
mens de, der holdt på sikkerheden, formodede at den måtte afhænge af
sanserne og stolede fuldt ud på disse lige til det punkt, hvor man sagde at
Epikur – i modstrid med alle astronomernes argumenter – ligefrem vovede
at hævde, at solen ikke er større end den ser ud. Man kan ved de fleste
stridigheder iagttage den brist, at folk fjerner sig mere og mere fra
sandheden, jo mere de holder af at modsige den anden part, idet sandheden
befinder sig imellem de to synspunkter [7]. Men fejltagelsen hos dem, der
hældte for meget til tvivlens side, blev ikke fulgt længe, og de andres blev en
smule korrigeret, idet man anerkendte, at sanserne i mange tilfælde narrer
os. Alligevel kender jeg ikke til, at man skulle have fjernet den [anden fejl]
fuldstændigt, ved at påvise, at sikkerheden ikke er i sansningen, men i
forstanden alene, når den har evidente anskuelser, og at så længe man kun
besidder viden, der er opnået gennem de første fire grader af visdom, bør
man ikke tvivle om de ting, som virker sande, når det angår retledelsen af
livet, men man bør heller ikke anse dem for så sikre, at man ikke kan skifte
mening, dersom man bliver nødsaget til det af en eller anden indlysende
grund. I mangel på erkendelse af denne sandhed, eller på grund af at de, der
eventuelt måtte kende den, ikke har betjent sig heraf, har størstedelen af
dem som har villet være filosoffer disse sidste århundreder blindt fulgt
Aristoteles, på en sådan måde at de ofte ødelagde meningen i hans skrifter
ved at tildele ham forskellige meninger, som han, hvis han skulle komme
tilbage til denne verden, næppe ville kunne genkende som sine egne. De som
ikke har fulgt ham (blandt hvilke der har været flere af de bedste tænkere)
er stadig i deres ungdom blevet gennemvædet af hans synspunkter (da det
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er de eneste, som skolerne4 underviser i), hvilket har optaget dem så meget,
at de ikke har kunnet nå frem til viden om sande grundsætninger. Selv om
jeg værdsætter dem alle og ikke vil gøre mig forhadt ved at irettesætte dem,
kan jeg give et bevis på det jeg siger [8], som jeg ikke tror at nogen af dem
vil fornægte, nemlig at de alle sammen har fremlagt noget som en
grundsætning, uden at have erkendt det fuldt ud. For eksempel kender jeg
ikke til nogen, der ikke har antaget at de jordiske legemer er tunge. Men selv
om erfaringen ganske klart viser os, at de legemer, man kalder tunge,
bevæger sig ned mod jordens centrum, ved vi dermed intet om, hvad der er
tyngdens natur, det vil sige den årsag eller det princip, som får dem til
således at bevæge sig nedad, og vi må opsøge denne viden andetsteds. Man
kan sige det samme om tomrum og atomer, om varme og kulde, tørhed og
fugtighed, og om salt, svovl, kviksølv og alle de andre lignende ting, som
nogle har antaget som deres grundsætninger. Dog gælder det, at ingen
konklusion, der er udledt fra en grundsætning, som ikke selv er evident, kan
være evident, heller ikke selv om selve deduktionen er foretaget på en
indlysende måde. Heraf følger det, at ingen af de argumenter, som nogle har
brugt til støtte for den slags grundsætninger, har kunnet give dem, der
betonede dem som sikre, sikker viden om noget som helst, og følgelig har de
ikke kunnet bringe dem et skridt videre i deres søgen efter visdom. Og i
tilfælde af at de har fundet noget sandt, har det kun været ved hjælp af nogle
af de fire midler, der blev udledt ovenfor. Ikke desto mindre er det på ingen
måde min hensigt at forklejne den agtelse, som enhver af dem måtte gøre
krav på. Til trøst for dem, som aldrig har studeret, er jeg bare nødt til at sige,
at på samme måde, som man på en rejse fjerner sig mere og mere fra sit
bestemmelsessted [9], hvis man går med ryggen mod det, sådan at man, selv
om man senere tager den rigtige vej, ikke ankommer ligeså tidligt som hvis
man slet ikke havde gået, således vil man, når man har dårlige

4

dvs. universiteterne

TIDskrift [Vol. VI]: 79

grundsætninger, jo mere man dyrker dem og ihærdigt beskæftiger sig med
at udlede forskellige konsekvenser fra dem, fordi man tænker man er i gang
med at filosofere godt, desto mere fjerne sig fra sandhed og visdom. Man
kan drage den konklusion, at de der har lært mindst af det, man hidtil har
kaldt filosofi, er de som er bedst i stand til at lære den sande filosofi.
Efter at have forklaret disse ting så de blev forståelige, vil jeg gerne her
fremsætte de grunde, som tjener til at bevise, at de sande grundsætninger,
hvorved man kan nå til den højeste grad af visdom, som jo er det højeste
gode i menneskelivet, netop er dem, som jeg har fremstillet i denne bog. To
grunde er tilstrækkelige hertil: Den første er, at de er meget klare og den
anden, at man ud fra dem kan udlede alle de andre ting. Disse to er de eneste
betingelser, der kræves af dem. Nu kan jeg let bevise, at de er meget klare.
Først ved den måde jeg har fundet dem på, nemlig ved at forkaste alt det,
der kunne give mig den mindste anledning til at tvivle – for det er sikkert,
at de grundsætninger, som ikke har kunnet forkastes på denne måde, når
man først har givet sig til at overveje dem nøje, må være de mest evidente
og de mest klare som menneskeånden kan erkende. Ved at overveje,
hvordan den, som vil tvivle om alt, dog ikke kan betvivle, at han selv findes,
imens han tvivler, og at den [10] der ræsonnerer sådan, det vil sige den der
ikke kan tvivle om sig selv, men tvivler om alt andet, ikke er hvad vi kalder
vores krop, men det som vi kalder vores sjæl eller tænkning, satte jeg denne
tankes væren eller eksistens som første grundsætning. Ud fra denne udledte
jeg på meget klar vis følgende: der er en Gud, som er ophavsmand til alt det,
der er i verden, og som – ved at være kilden til al sandhed – ikke har skabt
vores forstand med en sådan natur, at den kan fejle i de domme, den fælder
om ting som den besidder en meget klar og meget tydelig opfattelse af. Her
er alle de grundsætninger jeg benytter mig af, angående de immaterielle
eller metafysiske ting og ud fra hvilke jeg på en meget klar måde udleder de
grundsætninger, der vedrører de legemlige eller fysiske ting, nemlig at der
er legemer som er udstrakte i længde, bredde og dybde, som har forskellige
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former og bevæger sig på forskellige måder. Her er altså alt i alt de
grundsætninger jeg bruger til at udlede sandheden om andre ting. Den
anden grund, der beviser grundsætningernes klarhed er, at de altid har
været kendt, og endog antaget som sande og ubetvivlelige af alle mennesker,
bortset fra Guds eksistens, som nogle har betvivlet som følge af, at de har
tillagt sanseopfattelserne for meget, og at Gud hverken kan ses eller berøres.
Men selv om alle sandhederne iblandt mine grundsætninger til enhver tid
har været kendt overalt i verden, har der alligevel så vidt jeg ved endnu ikke
været nogen, der har anerkendt dem som filosofiens grundsætninger, det vil
sige som dem, hvorudfra man kan [11] udlede erkendelsen af alle de andre
ting, som er at finde i verden. Derfor påhviler det mig at bevise, at de netop
er sådanne grundsætninger, og det forekommer mig, at den bedste måde at
gøre det på er ved at lade folk indse det gennem erfaring, det vil sige ved at
indbyde læserne til at læse denne bog. For selv om jeg ikke her har behandlet
alt, hvilket ville være umuligt, mener jeg at have redegjort for alt det, der har
været anledning til at drøfte, sådan at enhver som læser bogen omhyggeligt
med god grund kan lade sig overbevise om at der ikke er behov for at søge
andre grundsætninger end dem jeg har præsenteret, for at nå til de højeste
erkendelser som menneskeånden er i stand til. Dette gælder især hvis man,
efter at have læst mine skrifter, gør sig den ulejlighed at overveje, hvor
mange forskellige spørgsmål der dér bliver forklaret. Ved også at gennemse
andres skrifter vil man se, hvor få sandsynlige grunde man har kunnet give
ud fra andre grundsætninger end mine til at redegøre for de samme
spørgsmål. For at hjælpe læserne til lettere at gå i gang med dette, kunne jeg
fortælle dem, at de som er opslugt af mine synspunkter har langt mindre
besvær med at forstå andres skrifter og bedømme disses rette værdi, end de
som ikke er det. Dette er helt i modsætning til hvad jeg sagde for lidt siden
om dem, som er begyndt med den traditionelle filosofi, nemlig at jo mere de
har studeret, jo dårligere vil de typisk være til at tilegne sig den sande
filosofi.
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Jeg vil også gerne tilføje nogle retningslinjer angående måden at læse
denne bog på. Først kunne jeg godt tænke mig at man løb den igennem i sin
helhed som var det en roman, uden at [12] anstrenge sin opmærksomhed
for meget eller stoppe op ved vanskeligheder, man eventuelt kunne støde
på, bare for generelt at vide hvilke emner jeg har behandlet. Dernæst kan
man så læse den for anden gang med henblik på at lægge mærke til mine
argumenters rækkefølge, hvis man synes at disse ting fortjener at blive
undersøgt nærmere, og man er nysgerrig efter at kende til deres årsager.
Man skal ikke lade sig forskrække, hvis man ikke helt kan gennemskue det,
eller ikke kan forstå alle argumenterne. Man skal da blot markere de steder,
hvor man finder vanskeligheder, med et pennestrøg, og fortsætte med at
læse uden afbrydelse frem til slutningen. Hvis man så tager bogen frem for
tredje gang, tør jeg godt vove at påstå, at man vil finde løsningen på
hovedparten af de vanskeligheder, som man tidligere måtte have markeret,
og – i tilfælde af at der stadig er nogle tilbage – at man vil finde løsningen
på disse ved at læse bogen endnu en gang.
Ved at undersøge forskellige former for begavelse har jeg lagt mærke
til, at der næsten ikke er nogen hoveder, der er så plumpe eller træge, at man
ikke kan bibringe dem holdbare meninger, eller at de endog kan erhverve
sig alle de højeste videnskaber, bare de ledes på passende vis. Dette kan
ligeledes bevises rationelt: siden de pågældende grundsætninger er klare, og
man ikke bør udlede noget af dem, medmindre ens ræsonnementer er helt
indlysende, så er alle tilstrækkeligt intelligente til at begribe de ting, som
beror på dem. Ud over den forhindring, der udgøres af de fordomme, som
ingen af os er fuldstændigt fri for, selv om de mest er til skade for dem, som
særlig har studeret de ringe videnskaber, så sker det næsten altid, at de som
er beskedne af sig [13] forsømmer at studere, fordi de ikke tror sig selv i
stand til det, mens andre, som er mere fyrige i det, forhaster sig, hvorfor de
ofte antager grundsætninger, som ikke er evidente, og herfra uddrager
usikre konsekvenser. Det er grunden til at jeg gerne vil forsikre dem, som
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nærer for meget mistillid til sine evner, om at der ikke er noget at finde i
mine skrifter, som de ikke vil kunne forstå fuldstændigt, hvis de blot tager
sig tid til at undersøge det. Jeg vil alligevel også advare de andre om, at selv
dem med de mest fortrinlige åndsevner vil have brug for meget tid og
opmærksomhed for at være i stand til at bemærke alle de ting, som det her
har været min hensigt at indbefatte.
For at folk bedre kan forstå, hvilket formål jeg havde med at udgive
Grundsætningerne, ville jeg gerne nu redegøre for den orden, som man
efter min overbevisning må følge for at skaffe sig viden. For det første: et
menneske, som stadig ikke besidder andet end den almindelige og
ufuldstændige viden, man kan tilegne sig gennem de førnævnte fire midler,
bør fremfor alt bestræbe sig på at danne en moral, som rækker til at lede
handlingerne i tilværelsen, idet noget sådant ikke tåler udsættelse, da vi
fremfor alt må bestræbe os på at leve rigtigt. Herefter skal man så studere
logikken. Vel at mærke ikke skolernes logik, for den er strengt taget ikke
andet end en dialektik, som giver os midler til at få andre til at forstå de ting,
som de allerede ved i forvejen, eller endog at fremsætte forskellige
ubegrundede ytringer om ting, som man ikke ved noget om. En sådan logik
fordærver den sunde fornuft mere end den styrker den. Jeg tænker i stedet
på den slags logik som lærer os at lede [14] vores fornuft sådan at den kan
opdage de hidtil ukendte sandheder. Da dette imidlertid afhænger meget af
træning, er det godt, hvis man øver sig længe i at anvende reglerne på meget
simple og lette spørgsmål, som for eksempel matematikkens. Når man så
har opnået en vis vane med hensyn til at finde sandheden for disse
spørgsmål, bør man begynde forfra med at give sig i kast med filosofien for
alvor. Den første del af filosofien er metafysikken, som indeholder
erkendelsens grundsætninger, hvoriblandt man finder redegørelsen for
Guds væsentligste attributter, vore sjæles ulegemlige karakter, samt alle de
klare og enkle begreber, som er i os. Den anden del er fysikken, i hvilken
man – efter at have fundet de materielle tings sande grundsætninger –
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undersøger hvordan universet er sammensat, først i almindelighed og
dernæst mere specifikt, hvad der er denne jords natur, og naturen af alle de
legemer som sædvanligvis befinder sig rundt om den, såsom luft, vand, ild,
magnetisk malm samt de øvrige mineraler. Herefter må vi nærmere
undersøge henholdsvis planternes, dyrenes og især menneskets natur, for
at man bagefter er i stand til at finde de andre videnskaber, som er nyttige
for mennesket. Således er hele filosofien som et træ, hvis rødder er
metafysikken, stammen fysikken og grenene som går ud fra denne stamme
alle de andre videnskaber, hvilke kan reduceres til de tre hovedgrene,
nemlig medicinen, mekanikken og moralen. Ved ’moral’ forstår jeg det
højeste og mest fuldkomne moralske system, som forudsætter et komplet
kendskab til de andre videnskaber og udgør den sidste grad af visdom.
[15] Men ligesom det hverken er ved rødderne eller stammen, man
høster frugterne af et træ, men derimod for enden af grenene, så afhænger
filosofiens væsentligste nytte af de af dens dele, som først læres til allersidst.
Jeg er uvidende om stort set alt dette, men den stålsatte ivrighed jeg altid
har haft efter at være til tjeneste for offentligheden fik mig for ti eller tolv år
siden til at udgive nogle afhandlinger om de emner, som jeg mente at have
lært noget om. Den første del af disse afhandlinger var Afhandling om
metoden til at bruge sin fornuft rigtigt og søge sandheden i
videnskaberne 5 , hvor jeg opsummerede logikkens grundregler samt
grundreglerne i en ufuldstændig moralkodeks, som man kan følge
midlertidigt, så længe man ikke kender til bedre. De resterende dele bestod
i tre afhandlinger, Dioptrikken, Meteorerne og endelig Geometrien. Med
Dioptrikken havde jeg i sinde at vise at man kunne komme tilstrækkelig
langt frem i filosofien til ved dennes bistand at kunne nå frem til
erkendelsen af de kunster, som er nyttige i livet, for opfindelsen af
Discours touchant [egtl. de] la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité
dans les sciences. Plus la Dioptrique, les Météores et la Géométrie, qui sont des essais de
cette méthode (1637). ”Conduire sa raison” gengives her med ”bruge sin fornuft rigtigt” i
stedet for ”retlede” for at følge Chrom Jacobsen (2009)
5
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kikkerten, som jeg her redegjorde for, er en af de sværeste, der nogensinde
er forsøgt. Med Meteorerne ønskede jeg at man anerkendte den forskel, der
er mellem den filosofi, som jeg udøver, og den der undervises i på skolerne,
hvor man plejer at behandle det samme emne. Endelig agtede jeg med
Geometrien at demonstrere, hvordan jeg havde fundet flere forskellige ting,
som man hidtil ikke havde kendt til, og på den måde give anledning til at tro
på, at man kan opdage endnu flere, for endelig at anspore alle [16] til på
samme vis at søge sandheden. Senere hen – i og med at jeg forudså, at en
del ville finde det vanskeligt at forstå metafysikkens fundamenter – satte jeg
mig for at forklare de væsentligste punkter i bogen Meditationer6. Denne er
ikke ret stor, men dens størrelse er vokset, ligesom dens indhold er blevet
grundigt belyst gennem de indvendinger, som forskellige meget lærde
personer har sendt mig, og ved de svar som jeg har givet derpå. Endelig
udgav jeg så også Filosofiens grundsætninger, da det forekom mig, at de
forudgående afhandlinger i tilstrækkelig grad havde forberedt læserne på at
modtage den. Jeg delte bogen op i fire dele, hvoraf den første indeholder
erkendelsens grundsætninger, hvilket er hvad man kan kalde den første
filosofi eller metafysikken. Vil man forstå den ordentligt, vil det være
passende først at læse Meditationerne, som drejer sig om samme emne. De
tre andre dele indeholder alt det, der er af mere generel art i fysikken, det
vil sige redegørelsen for de første love eller naturens grundsætninger og den
måde hvorpå himlene, fiksstjernerne, planeterne, kometerne og universet i
det hele taget er opbygget. Derudover mere specifikt om vor jords natur,
samt luftens, vandets, ildens og magnetmalms natur, altså de legemer, som
man sædvanligvis finder på den, og en redegørelse for alle de egenskaber,
som man lægger mærke til ved disse legemer, såsom lyset, varmen, tyngden
og lignende. Jeg mener at jeg dermed har påbegyndt en redegørelse for hele
filosofien i dens rette orden, uden at have sprunget noget over, der skulle
Cf. Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas
demonstratur (1641) og den franske udgave (1647) med titlen Méditations métaphysiques
6
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[17] være gået forud for det, jeg senere har skrevet om. Men for at
gennemføre denne plan må jeg i det følgende ligeledes forklare naturen af
enhver af de andre mere specielle legemer der er på jorden, altså af
mineralerne, planterne, dyrene og i særdeleshed af mennesket, for sluttelig
nøje at behandle medicin, moral og mekanik. Det var netop dette jeg måtte
gøre, hvis jeg ville give folk en samlet og fuldstændig filosofi, og jeg føler mig
endnu ikke så gammel, jeg mistror ikke mine kræfter eller føler mig så langt
borte fra erkendelsen af det, der mangler, at jeg ikke tør påtage mig at
fuldbyrde dette forsæt, hvis bare jeg havde faciliteterne til at gøre alle de
forsøg7, som er nødvendige til at støtte og begrunde mine ræsonnementer.
Men i lys af at det så ville være nødvendigt med store udgifter, for store til
at en enkelt person som jeg ville kunne få det til at slå til, uden offentlig
støtte, og når nu det ikke ser ud til, at jeg kan forvente en sådan hjælp, så
tror jeg, at jeg fra nu af skal stille mig tilfreds med at studere for min egen
belæring, og at eftertiden vil undskylde mig, hvis jeg fra nu af opgiver at
arbejde for dens skyld.
For at vise hvordan jeg mener allerede at have tjent eftertiden, vil jeg
imidlertid her gennemgå de frugter, jeg er sikker på, at man kan få ud af
mine grundsætninger. Den første er den tilfredsstillelse, man her vil få ved
at finde flere sandheder, som hidtil har været ukendt. For selv om
sandheden ofte ikke taler ligeså meget til vores indbildningskraft som
falskhed og forstillelse gør det, fordi den virker mindre beundringsværdig
og mere enkel, så er det dog alligevel sådan, at den glæde, den giver
anledning til, altid [18] er mere holdbar og mere solid. Det andet udbytte er,
at man ved at studere grundsætningerne lidt efter lidt vil vænne sig til bedre
at kunne bedømme enhver sag man måtte støde på, og på den måde bliver
man klogere. Denne virkning vil altså være modsat det, den almindelige
filosofi har til resultat. For blandt dem, man kalder ’pedanter’, ser man let,

7

Fra experiences, som både vil sige ”erfaringer” og ”eksperimenter”
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at denne filosofi gør dem [endog] mindre fornuftsduelige, end de ville have
været, hvis de aldrig havde lært den. Det tredje er, at de sandheder, som
disse grundsætninger rummer, da de er meget klare og meget sikre vil
borttage enhver anledning til diskussion og således gøre sindene
modtagelige for mildhed og samdrægtighed. Dette står ganske i
modsætning til skolernes kontroverser, som ufølsomt gør deltagerne mere
nøjeregnende og påståelige, hvilket måske er hovedårsagen til det kætteri
og splid, der for tiden plager verden. Den sidste og betydeligste frugt man
får ud af disse grundsætninger er, at man ved at dyrke dem vil kunne opdage
flere sandheder, som jeg ikke har redegjort for. Og således, ved at gå lidt
efter lidt fra én sandhed til en anden, vil man med tiden kunne opnå en
fuldstændig viden om hele filosofien, og stige op til den højeste grad af
visdom. For på samme måde som man ser det i kunsterne, der om end de i
begyndelsen er grove og ufærdige, alligevel – da de rummer noget rigtigt og
hvis erfaringer er pålidelige – forbedrer sig i takt med, at de bruges, så
gælder det, at så snart man har sande grundsætninger i filosofi, kan man
ikke undgå fra tid til anden at støde på andre sandheder, når man følger
dem. Man vil ikke kunne vise urigtigheden ved Aristoteles’ grundsætninger
bedre end ved at påpege, at man ikke har gjort nogen som helst fremskridt
ved deres [19] hjælp i de adskillige århundreder man har fulgt dem.
Jeg ved meget vel, at der findes folk, der skynder sig så meget, og er så
omtænksomme i deres handlinger at de, på trods af at have solide
fundamenter, ikke ved hvordan man bygger noget sikkert. Og, eftersom det
normalt netop er sådanne typer, som er hurtigst til at skrive bøger, ville de
på ganske kort tid kunne ødelægge alt det, jeg har lavet, og indføre
usikkerheden og tvivlen i min måde at filosofere på – hvorfra jeg ellers
omhyggeligt har bestræbt mig på at bandlyse dem – hvis man skulle gå hen
og opfatte deres skrifter som mine eller som udtryk for mine synspunkter.
Jeg har for nylig oplevet det med en, som man havde den største tiltro til, at
han ville følge mig, og om hvem jeg endda et sted havde skrevet, ”at jeg
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forvissede mig så meget om hans forstandsevner, at jeg troede, at han ikke
havde noget synspunkt, som jeg ikke udmærket kunne stå ved som mit
eget”. Denne person udgav nemlig sidste år en bog med titlen Fysikkens
fundamenter 8 , hvori der ikke er noget af det, der angår fysikken og
medicinen, der ikke er taget ud af mine skrifter, såvel fra dem, jeg havde
udgivet som fra et andet endnu uafsluttet værk, som var faldet ham i hænde.
Men fordi han lavede en dårlig afskrift og ændrede rækkefølgen samt
benægtede visse metafysiske sandheder, som er dem hele fysikken ellers
skal støtte sig på, er jeg nødsaget til at tage afstand fra hans bog i dens
helhed. Og jeg vil her bede læserne [20] om at de aldrig vil tillægge mig
nogen som helst holdning, de ikke udtrykkeligt finder i mine egne skrifter,
og at de ikke opfatter noget som sandt, hverken i mine skrifter eller i øvrigt,
medmindre de ser det meget klart udledt fra de sande grundsætninger.
Jeg ved også godt, at der kan gå flere århundreder, førend man sådan
har udledt alle de sandheder, som lader sig udlede af disse principper, idet
størstedelen af dem, som er tilbage at finde, afhænger af nogle bestemte
erfaringer som aldrig sker tilfældigt, men skal søges med omhu og
omkostninger af meget kløgtige mennesker. Det sker nok sjældent, at de
samme personer, som besidder behændighed til at bruge disse erfaringer på
en god måde, også evner at føre dem ud i livet, og ydermere har størstedelen
af de bedste ånder fået en så ringe mening om hele filosofien på grund af de
mangler, som de har fundet heri, og som hidtil har været gængs i den, at de
ikke vil beflitte sig på at søge en bedre. Men hvis omsider den forskel, som
de vil se på disse mine grundsætninger og alle andres, såvel som de mange
sandheder, som kan udledes heraf, skulle få dem til at erkende, hvor vigtigt
det er at fortsætte at søge efter disse sandheder, og det niveau af visdom,
den fuldkommenhed af livet, og den lyksalighed, de kan føre til, vover jeg at
tro at der ikke vil være nogen, som ikke giver sig i kast med et sådant
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indbringende studie, eller i det mindste af al magt vil hjælpe og begunstige
dem som har held i deres foretagende. Jeg håber at vores efterkommere vil
få held med det, og så videre.
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