Bevidsthed og virkelighed
et personligt bud på en fænomenologisk psykologi

Karsten Borg Hansen

1

Bevidsthed og virkelighed
- et personligt bud på en fænomenologisk psykologi

Indholdsfortegnelse
Indhold

2

Forord

7

Første del: Teori
1. kapitel: Projektet

9

- Den faglige kontekst og afgrænsning
- Projektets overordnede sigte
- Projektets personlige udgangspunkt
- Projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt
- Indlevelse som eksistentiel, videnskabelig metode
- Eksistentiel, perspektivisk viden
- Indlevelse som metode

2. kapitel: Bevidsthed i praksis

24

- Bevidsthed og virkelighed
- Bevidsthed og bevidsthedsformer
- Fænomenologi
- At vandre i bjerge
- Kompleksitet og reflekteret intuition
- Sammenfatning
3. kapitel: Den naturgivne virkelighed

42

- Bevidsthed og biologisk liv
- Instinkt og værdi
- Følelser som følt forståelse - dvs. relationsformer, der på en gang
er kognitivt og motivationelt styrede
2

- De grundlæggende relationsformer
- Aggression og fællesskabets dynamik
- Nysgerrighed og frygtsomhedens dynamik
- Kønnets dynamik
- Køn som biologisk og kulturel organiseringsform
- Sexualitetens dynamik
- Kærlighed

- Følt forståelse og refleksion
- Mennesket som invasiv art
4. kapitel: Sproget og den sprogligt givne virkelighed

86

- Fra proto-sprog til verbalt sprog
- Åbningen af det evige øjeblik i temporaliseret hukommelse,
refleksion og personlig identitet
- Den følte forestillings syntesedannende funktion i forhold til
sprogets analytiske
- Det tidslige perspektivs udfoldelse og øjeblikkets
intuitive sammenfatning
- Det hellige og længselen efter den oprindelige enhed
- Sprog, kultur og frihed
5. kapitel: Visionen som følt forståelse

97

1. forestillingsløs motiverende fornemmelse
2. følt forestilling
3. intuitiv sproglighed
4. vision
5. emotion
6. fortænkthed
7. sygdom
8. vrangforestilling
6. kapitel: Visionen og den visionært givne virkelighed
- Visionen som ideologi og helliggørende syntese
- Den visionære tankeform som sprogligt baseret
syntesetænkning
- Refleksion og helliggørelse
- Den religiøse visions særlige indsigt og rationalitet
3

103

- Fornemmelser, drømme og visioner
- Individuel og kollektiv bevidsthed
- Shamanen, hulemalerierne og drømmenes virkelighed
- De australske aborigineres drømmegeografi
- De første bysamfund og agerbruget
- Den kristne verdens seere
- Visionær absolutisme og relativitet
- Religiøsitetens flertydighed
- Religiøsitetens irrationallitet
- Religion som samfundsskabende ideologi
- Religionens psykologiske funktion
- Sammenfattende om religion som ideal teoretisk tankeform

- Drømmens virkelighed
- Instinktiv og kulturelt given virkelighed
- Individuel og socialt given virkelighed
- Genstandsbevidsthed

- At søge Gud
- Gud som fænomenologisk virkelighed
- Religiøs virkelighed og mening for det moderne menneske

- Tro som intuitivt integreret og motiverende viden
- At bebo sin verden
- Sammenfatning
7. kapitel: Begrebet og den begrebsligt givne virkelighed

181

- Myte, begreb og filosofi
- Den mytiske tankeform
- Den første filosofi
- Platon
- Aristoteles
- Substanstænkning, naturvidenskab og de seneste århundreders
samfundsudvikling
- Indisk antisubstantialistisk tænkning
- Den eksistentielt fænomenologiske syntese
8. kapitel: Konklusion og perspektivering
- Mennesket
- Menneskeheden
- Fænomenologien
4

226

Anden del: Praksis
9. kapitel: Indledning og personlig status

245

- Indledning
- Personlig status: fra teori til praksis - eller er det omvendt?
10. kapitel: Eksistentiel fænomenologisk praksis

253

- Fænomenologi som livspraksis
- Kompleksitet som eksistentielt vilkår
- Kompleksitet og reflekteret intuition
- Kompleksitet og dilemma
- Tidslighedens dilemma
- Nærvær og refleksion
- Selvrefleksion
- Åbenhedens dilemma
- Frihed og struktur
- Stabilitet og udvikling
- Åbenhed som praksis
- Kompleksitet som integrerende eksistentiel praksis
- Personlig vilje og livsprojekt
- At tage sin skæbne på sig
- At følge frihedens veje
11. kapitel: Fordybelse af verdensrelationen

279

- Indledning
- Triadisk fænomenologisk praksis
- I den daglige verden
- I et livsperspektiv
- Mening og helliggørelse
- Tro
- Virkelig- og personliggørelse
- Indlevelse og multiperspektivitet
12. kapitel: Perspektivering

306

- Den personlige virkeliggørelse
5

- Den almene virkeliggørelse

Litteraturliste

315

6

Bevidsthed og virkelighed
- et personligt bud på en fænomenologisk psykologi

Forord
Denne tekst udspringer af et personligt behov for at forstå det stof, som virkelighed er
lavet af på alle niveauer: fra de store eksistentielle spørgsmål om livets væren og mål
til den helt aktuelle dagspolitik, som man kan se den udfolde sig på sit nyindkøbte
smart-tv. Den er det fysiske resultat af et personligt eksistentielt eksperiment, hvor
jeg over en længere årrække har forsøgt at sammenfatte de mere spredte interesser og
aktiviteter, som mit liv har bestået af, i en sammenhængende forståelse.
Der er således tale om et ambitiøst projekt, der forsøger at samle “det hele” i en
stor mundfuld. Det er en ambition, som strider mod enhver normal videnskabelig
praksis, men svarer til det, som ethvert eksistentielt tænkende menneske må gøre en
eller flere gange i løbet af sit liv for at finde dets retning. Det er denne almene og
sædvanligvis intuitivt styrede aktivitet, som jeg gennem de syv år, projektet varede,
har forsøgt at gennemføre i en mere reflekteret form.
Denne proces er forløbet i en vekslen mellem fordybende undersøgelser, som er gået i
mange forskellige retninger, og den begrebsudvikling, som var nødvendig for at
sammenfatte min forståelse på et mere alment plan. Det betyder, at teksten i sin form
veksler mellem sådanne sammenfatninger, som kan være næsten matematiske i deres
bestræbelse på at få det hele til at hænge sammen, for så siden at folde sig ud i
bredere og mere konkret, eksemplificerende beskrivelser.
Teksten er et forsøg på at beskrive menneskets subjektive verden i dens tilblivelse
og udvikling, og på samme måde som en videnskabelig beskrivelse af den fysiske
verdens tilblivelse vil være fuld af komprimerede matematiske formler, så er denne
tekst tilsvarende bygget op af tætte begrebslige sammenfatninger. Disse er på samme
måde som formlerne uforståelige i sig selv men får deres mening, når de sammenholdes med den tekst, de viser hen til. Især de to første kapitler, hvor det begrebslige
værktøj bliver kørt på banen, rummer mange sådanne formuleringer, som først får
deres fulde betydning, når de bliver set i lyset af de efterfølgende kapitler.
Dette udgangspunkt kræver en særlig indstilling af læseren. Bogen ikke bare handler om bevidsthed og bevidsthedsudvikling, den er i sig selv resultatet af en sådan
udvikling. Det har ændret min egen tankeform at skrive den, og læseren må selv i et
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eller andet omfang have et ønske om at lade sine tankeprocesser ændre sig i den retning, teksten fører ham, for ikke at køre fast i irritation og frustration.
Selve spændvidden mellem den begrebslige komprimering og de mere beskrivende
afsnit kræver nok også en særlig tilgang af læseren. Det er vigtigt ikke at køre fast i
sætninger, som umiddelbart virker uigennemskuelige: De samme centrale principper
vil blive gentaget mange gange set ud fra forskellige perspektiver. Gå let hen over det
umiddelbart uforståelige og vend eventuelt tilbage til det, når du har fanget det i en
mere udfoldet udgave.
Teksten har gennem de år, der er gået, mest af alt udviklet sig som en skulptur, der
igen og igen krævede, at jeg trådte tilbage fra detaljen for at overskue helheden for så
igen at fordybe mig: Enhver ny indsigt sendte dønninger tilbage i teksten, og det har
været en forudsætning for overhovedet at kunne skrive den, at det lykkedes mig at
overskride selve den diskursivt fremadskidende tankeform, som skriveprocessen
lægger op til, til fordel for en mere tredimensionel tilgang.
En sådan tilgang vil måske også være brugbar for læseren: Hvis du f.eks. kører
fast i de to første kapitler, så spring dem over og gå videre med 3. kapitel, som er
langt nemmere at gå til. Eller start med de to konkluderende kapitler (kapitel 8 og
12), som tilsammen giver det overblik over værkets sammenhæng, som kan være
svær at fastholde i dets enkelte dele. Men hvis du vil have det fulde udbytte af teksten, så sørg for at vende tilbage. De vigtigste forudsætninger står faktisk i de to
første kapitler.
Teksten er opdelt i to dele: En teoretisk del, som handler om forståelse og en praksis del, som handler om at omsætte denne forståelse i personligt levet liv.
Nykøbing Sj. 18.02-2016
Karsten Borg Hansen
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Første del: Teori

1. kapitel: Projektet

Den faglige kontekst og afgrænsning
Fænomenologien opererer ikke med psyken som en i sig selv afsluttet og objektiverbar entitet. Man kan derfor diskutere, om fænomenologien overhovedet skal opfattes
som en form for psykologi, eller om den tværtimod er et alternativ til psykologien. I
dag er den traditionelle faginddeling dog nok mere at forstå netop som traditionel og
historisk begrundet end som et udtryk for en logisk sammenhængende videnskabsopfattelse. Mit eget udgangspunkt for at beskæftige mig med fænomenologi er desuden
et liv som psykolog og psykoterapeut, og jeg har derfor valgt at holde mig indenfor
rammerne af denne sociale konvention og at definere mit arbejde som fænomenologisk psykologi.
Som fag har psykologien desuden den fordel i forhold til f.eks filosofien, at den er
en videnskab om mennesket, som er praktisk i sit sigte, og at den i modsætning til
f.eks. lægevidenskaben er blevet til i en tid, hvor man vidste, at helheden er mere end
summen af dens dele. Endelig er psykologien kendetegnet ved, at den som fag ikke
hviler på et på forhånd fastlagt teoretisk grundlag, og at man derfor parallelt med andre tilsvarende bud kan bringe fænomenologien ind som et bud på et sådant grundlag.
I sidste ende er fænomenologien dog ikke kun et bud på en psykologisk teori og
metode, den er også et udtryk for et menneske- og videnskabssyn, der evner at samle
vores viden om os selv som mennesker til en sammenhængende antropologi. Fænomenologien åbner subjektivitetens verden for os, men da objektiveringen er en del af
vores subjektive potentiale, åbner den i anden omgang også op for de objektive videnskaber som sociologi og naturvidenskab.
Det særlige perspektiv, jeg som fænomenologisk arbejdende psykolog ønsker at
åbne, er primært det eksistentielle perspektiv, som er kendetegnet ved, at det anskuer
tilværelsen ud fra det enkelte individs synsvinkel i det syntesedannende helhedsperspektiv, som sætter det i stand til at forholde sig til sit liv - både overordnet som
mening og livsanskuelse og helt konkret i de enkelte livssituationer. Dette perspektiv
må ses i forhold til den moderne naturvidenskabs perspektiv med dets uendelige
puslespil af detailstudier. Det kræver, at vi hver især i forhold til det liv, vi lever, må
drage vores konklusioner på grundlag af den viden, vi har og henad vejen er i stand
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til at skaffe os. Teksten er blevet til i en sådan fremadskridende og i princippet uafsluttelig erkendelsesproces.

Projektets overordnede sigte
Helt overordnet kan dette projekt ses som et forsøg på indenfor rammerne af en
fænomenologisk horisont at komme i udveksling med tilværelsens yderste spørgsmål.
Det vil sige dem, der når helt ud til den kant, som adskiller videnskab fra religion.
Dette forsøg kan samtidigt ses som en bestræbelse på at bringe vores kultur videre fra
det værdisammenbrud, som Nietzches proklamation af Guds død skabte, og som Camus artikulerede i sine ikoniske beskrivelse af menneskelivets absurditet.
Bevidsthed er det tætteste, vi indenfor denne ramme kommer på noget, der svarer
til Gud, og den fænomenale virkelighed kan ses som den måde, denne bevidsthed involverer sig i materialiteten på. Bevidsthedens former er det subjektive resultat af
denne involvering - parallelt med den verden, vi skaber objektivt.
Grundlæggende handler teksten om bevidsthed og virkelighed. Selve bevidsthedens
at, dvs. det forhold at der er bevidsthed, er det givne udgangspunkt for enhver form
for erkendelse og handling. Det er der, væren og verden starter, og det kan hverken
bevises, forklares eller for den sags skyld beskrives nærmere. Det er tilværelsens helt
basale mysterie og givet som sådan: Selve det forhold at der er noget i stedet for ingenting, og at dette noget er bevidst, eller at der er bevidsthed om det.
Bevidsthedens former derimod forløber som et aspekt af den stadige udveksling,
som ethvert givent subjekt er involveret i sin omverden med. Da de netop er subjektive, kan de ikke beskrives objektivt som led i en naturvidenskabelig undersøgelse,
men må forstås og beskrives subjektivt, som jeg selv oplever dem, og gennem indlevelse er det muligt at tegne et billede af dem, sådan som jeg møder dem hos andre,
og sådan som de har udviklet sig op gennem historien.
Disse subjektive formdannelser, som vi kalder fænomener, er virkelige i den forstand, at de virker i forhold til den verden, vi er bevidste om, og som vi har en begrundet formodning om ligger derude - på den anden side af bevidstheden selv. De er
korrigerbare i forhold til denne, og de udgør den ene side af det samspil mellem bevidsthed og verden, som effektueres gennem vores virksomhed.
Dette samspil er det, væren fænomenologisk set er, og det ene kan ikke forstås
uden det andet: Enhvert givent værende må nødvendigvis være for nogen for at være,
og tilsvarende må dette for (dvs. bevidsthed) nødvendigvis være om noget. Denne antagelse er fænomenologiens og dermed også denne teksts aksiomatiske
udgangspunkt.
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Min hensigt med projektet er at prøve at forstå disse bevidsthedens former i sig selv
og sådan, som de fremtræder i et historisk perspektiv, med henblik på at forstå de
kvalitative skift, som den menneskelige bevidsthedsform har gennemgået i sin udvikling fra den oprindelige animalske og naturgivne enhedsbevidsthed og frem til det
moderne menneskes komplekse og magtfulde men også sårbare bevidsthedsform.
De vil blive set i et eksistentielt, fænomenologisk perspektiv men samtidigt også
forstået som kollektive produkter. Bevidsthedens perspektiv er i sig selv individuelt,
men dens former må nødvendigvis udvikles i fællesskab - på det biologiske niveau
som natur og på det sociale som kultur. De to perspektiver komplementerer hinanden
i en dialektisk enhed.
Enhver udvikling betegner en forandring, som betyder, at noget nyt kommer til og
noget gammelt forsvinder. Det jordiske livs udvikling, som vi pt. er i stand til at overskue den, har overordnet set bevæget sig mod mere og mere komplekse former,
hvilket kan se ud som en entydig berigelse. Hvert af de udviklingstrin, som vil blive
beskrevet i det følgende, betegner dog samtidigt også en form for tab, hvor vi må
erkende, at noget værdifuldt er mistet. Dette særlige samspil mellem gevinst og tab
vil være et centralt fokus for tekstens historiske afsnit: Udviklingen åbner menneskets
verden og øger derigennem dets tilpasningsevne til og magt over sine omgivelser,
men samtidigt gør den det også sårbart på en måde, som det ikke var på det tidligere
trin.
I tekstens anden og praktiske del, vil jeg gå tættere på den moderne bevidsthedsform
som sådan og prøve at forstå den i lyset af den historiske analyse med henblik på at
finde potentialer, som kan reintegrere noget af det tabte i en ny og mere afbalanceret
form. Denne vil i givet fald kunne ses som endnu et kvalitativt skift i den menneskelige bevidsthedsforms udvikling.
Denne del vil være praktisk og metodeorienteret, uden at det dog er målet at nå
frem til en manual eller et øvelsesprogram. Ideen er alene at udstikke nogle retningslinjer for en sådan reintegration. Projektets eksistentielle tilgang indebærer, at
den enkelte på det konkrete plan selv må finde sin vej, og at det kollektive skift, som
måtte følge af dette, vil følge sine egne og på nuværende tidspunkt helt
uforudsigelige veje.
Da den fænomenologiske metode tager udgangspunkt i første persons perspektivet, og da de bevidsthedsformer, jeg mest direkte har adgang til, er mine egne, vil
dette afsnit primært trække på personlige erfaringer. Alt ialt har jeg derfor valgt at integrere det personlige livsprojekt, som teksten indgår i, som en del af teksten. Dette
livsprojekt kan forstås som en form for status og ny retning ved indgangen til den
tredje alder - jeg var netop blevet 62, da jeg satte det i gang. Tekstens fokus vil dog
ligge på det almene, og jeg vil begrænse det private til det mindst mulige.
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Tekstens historiske afsnit vil inkludere en analyse af bevidsthedens kollektive organiseringsform, dvs. de samfundsformer, som de givne bevidsthedsformer indgår i. Det
vil dog ligge udenfor denne teksts ramme at angive kollektive (dvs. politiske) veje for
denne organisering. Selvom Karl Marx’s1 værk i dag politisk set må siges at være
kørt ud på et historisk sidespor, så er det på godt og ondt stadig det mest gennemførte
eksempel på en sådan type angivelse: Til hvordan mennesker som kollektiv kan gøre
sig til subjekt og tage ansvar for deres fremtid som fællesskab.
Den videnskabsopfattelse, jeg baserer mig på, er som nævnt den eksistentielt
fænomenologiske. Mere konkret vil denne udmønte sig i den metode, som jeg i det
følgende vil beskrive som indlevelse: i det historiske afsnit i subjekt-verdener, som
primært er givet for mig i deres objektive fremtrædelsesform, og i det praktiske afsnit
primært i mit eget eksistentielle perspektiv og sekundært i ethvert andet oplevelsesperspektiv, som måtte fange min opmærksomhed. Hvad dette nærmere måtte indebære, vil blive klarere, efterhånden som vi kommer ind i teksten.

Projektets personlige udgangspunkt
I sit udgangepunkt kan dette projekt ses som et livsprojekt i personlig eksistentiel forstand, forstået på den måde at det forsøger at samle de røde tråde i mit liv, som det er
forløbet indtil nu, i et fokus, der kan give retning og mening ikke bare til denne tekst
men også til de næste måske mange år af mit levede liv. Det er på denne måde det direkte resultat af en personlig krise, status og reflekteret nyorientering.
I 2008 var jeg nået til et endepunkt i mit arbejdsliv, samtidigt med at jeg nærmede
mig en alder, hvor jeg ikke længere var økonomisk afhængig af, at mit arbejde gav
penge i kassen. Jeg skulle enten gøre en kraftig indsats for at få nye indtægtsgivende
aktiviteter i gang, eller jeg kunne trække mig et par skridt tilbage og vende mig mod
den del af mit interessefelt, som ikke var indtægtsgivende. Jeg valgte at gøre det sidste.
Jeg havde og har stadig det indtægtsgivende arbejde, som kommer af sig selv, men
jeg undlod at gøre de ting, som var nødvendige for at holde gang i forretningen, og
overgav mig for første gang i snart fyrre år til min naturlige indadvendthed for at
samle nogle af de røde tråde, som mit liv havde efterladt mig med. Det var min ide at
samle dette tilsyneladende virvar i en bred bevægelse, som kunne inkludere mine
forskelligartede interesser i såvel deres teoretiske som deres praktiske aspekter, på en

1

Karl Marx (1818 - 1883). Tyske filosof og samfundsteoretiker.
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sådan måde at det kunne give liv, retning og fokus til det man kunne kalde min tredje
alder.
Kriteriet for denne udvælgelse var, at det stadig gav mening i forhold til den helhed, som jeg stadig søgte i mit liv, når jeg på en gang kiggede tilbage og forsøgte at
forstå den måde, det var forløbet på, og fremad i den retning denne forståelse pegede.
Det var vigtigt, at projektet var inkluderende på en sådan måde, at det ikke kom til at
begrænse mit levede liv eller, hvis det viste sig nødvendigt at fravælge noget, at det
så gjorde det som et eller flere klart definerede afkald. Projektet skulle således ikke
bare være et projekt men et livsprojekt i eksistentiel forstand.
Ideen var således at gøre brug af den økonomiske frihed, som fulgte af min alder og
opsparing, til at gøre det, som på det tidspunkt gav mest mening for mig: At gøre den
første del af mit voksenliv op, sådan som det var forløbet i al dets manglende perfektion, med henblik på at give det en ny og mere præcis retning nu, hvor jeg ikke længere behøvede at stå til ansvar for andre end mig selv. Jeg var alene og stort set uden
hverken økonomiske eller følelsesmæssige forpligtelser overfor nogen. På det tidspunkt føltes det i sig selv som en katastrofe og et nederlag, men det viste sig også at
være en mulighed.
Den første hastige selvransagelse viste mig, at mit voksenliv fra starten af havde
været splittet mellem en bestræbelse på at realisere det almindelige livs muligheder
og jagten på en form for erkendelse og kunnen, som det kun i begræset omfang var
muligt for mig at realisere indenfor det almindelige livs rammer. Heller ikke de alternative livsformer, sådan som de manifesterer sig i den moderne sociale virkelighed,
kunne rumme denne særlige bestræbelse eller vision. Den var ikke bare alternativ
men også et alternativ til det alternative og overskred dermed rammerne for den socialt givne virkelighed.
Det var denne splittelse i mit personlige livsprojekt, jeg valgte at tage et opgør
med, i håb om at nå frem til en større entydighed. Man kan sige, at jeg som en konsekvens af, at det alligevel ikke rigtigt var lykkedes, valgte at fravælge det almindelige liv med dets særlige værdier for at satse så entydigt, som det nu var muligt, på
den særegenhed, som jeg, når jeg så tilbage, kunne se under alle omstændigheder i al
sin irrationelle underlighed havde været afgørende for mine valg i de afgørende situationer.
Tanken var, at projektet skulle række en del år ud i fremtiden, og det var derfor
vigtigt, at det præciserede og gav retning uden at begrænse eller at skære lunser af
mit liv som sådan. Det skulle tværtimod kunne rumme og give metode til det og
dermed være identisk med det. Det skulle kunne integrere livet, som jeg konkret levede det i al dets modsætningsfuldhed, i en sammenhængende og afbalanceret
bevægelse, som på en gang handlede om krop og bevidsthed, følelse og tanke, lyst og
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last, lidenskab og dovenskab, arbejde og fritid og ikke mindst om erkendelse og realisering.
Det helt afgørende fravalg var afkaldet på det, der som en konsekvens af det liv,
jeg allerede havde levet, var mistet - det vil i praksis sige håbet i al dets tvetydighed.
Dette afkald viste sig dog i sig selv at blive en svær og smertelig proces. De skridt,
jeg tog, indebar at jeg opgav en række aktiviteter, som nok var meningsfulde - først
og fremmest mit arbejde - men som derudover også tjente til at holde savnet på afstand. Man kan sige, at jeg på grund af min ensomhed var nødt til netop at vælge og
dermed også skærpe den.
Dette var smerteligt, fordi det indebar, at jeg så ting i øjnene, som jeg indtil da
havde kunnet holde svævende i det fremtidigt uvisse. På grund af det skridt, jeg samtidig tog videre til den næste livsfase, blev denne fremtids begrænsning også tydelig
for mig på en ny måde. I en periode føltes det faktisk, som om det var livet i sig selv,
jeg var ved at trække mig tilbage fra, men samtidigt frigjorde det den vision, som
havde været bundet i konflikten. I og med at jeg valgte den ensomhed, som under alle
omstændigheder alligevel var der og altid havde været der, valgte jeg også den egenart, som den var udtryk for.
At leve som menneske er først og fremmest en intuitiv og kropsligt følt proces, som
handler om at følge de spor, der føles rigtige. Samtidigt har vi dog også som mennesker en evne for sproglig refleksion, som i det omfang vi gør brug af den, giver os
nogle helt særlige muligheder for erkendelse og indsigt både i os selv og i den verden, vi lever i. Tanker, som blot tænkes ud i det blå, har dog en tendens til at forsvinde igen eller at blive til sløjfer, som må gentages igen og igen for at fastholde sig selv.
Dette er både frustrerende og uproduktivt.
Derfor valgte jeg at gøre det at skrive til en del af projektet: Det på en gang
fastholder og videregiver tanken på en måde, der gør det muligt at vende tilbage til
den og eventuelt at skrive den ind i en større sammenhæng. Det giver metode og
sammenhæng til de studier og overvejelser, som i et projekt som dette nødvendigvis
både må sprede sig ud og fordybe sig ind i. Endeligt kan det fungere som en slags
fodspor, som ikke bare jeg selv kan vende tilbage til, men som også kan følges af andre. I første omgang var skrivearbejdet dog tænkt som en måde at systematisere min
personlige erkendelsesproces på.
Dette er den personlige baggrund for, at denne tekst overhovedet foreligger, og
den kan i sig selv ses som en eksemplificering af den metode, som jeg udvikler og
beskriver i dens praktiske del. Dens udgangspunkt er således aporetisk2 i dette ords
helt personlige betydning: En afmagt og undren overfor ikke bare det liv, jeg selv har
2 Aporia

er det græske ord, som de første store filosoffer: Platon og Aristoteles bruger til at betegne den
forvirring eller undren, som starter en filosofisk undersøgelse. Det kan forstås parallelt med Heideggers
værensundren.
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levet, men overfor livet i det hele taget. Mit spørgsmål er dog knap så meget det klassiske hvorfra og hvortil som det blotte hvad.
Tekstens udgangspunkt er eksistensfilosofien i den forståelse, som jeg nåede frem til i
Den ligeværdige dialog3 . Det er min erfaring, at jo mere abstrakt og almen den
tænkning, man beskæftiger sig med, er, desto mere vidtrækkende konsekvenser har
den også i praksis. Samtidigt er det præcis her filosofferne traditionelt kommer til
kort, fordi de kompetencer, som den filosofiske tænkning og dens praktiske anvendelse kræver, er så forskellige. Som teoretiserende praktiker er jeg fordelagtigt placeret i forhold til denne omsætning mellem teori og praksis: Den filosofiske tænkning
var det, der i første omgang hjalp mig til at få styr på min praksis som psykolog, og
nu er jeg primært optaget af at drage konsekvenserne af den overordnede filosofiske
forståelse, jeg nåede frem til der, i forhold til livet og dets former og processer i
bredere forstand.
Teksten er således skrevet som en personlig refleksion over en årrække i selskab
med mig selv. Det betyder ikke, at den ikke samtidigt er udtryk for et behov for at
meddele sig til omverdenen, men det betyder, at dette behov har været klart underordnet behovet for selvrefleksion, og at tanken om at nå ud til andre i lange perioder
har føltes fjern og utopisk. Eller mere præcist: Forudsætningen for overhovedet at
fastholde mit fokus over så lang tid var, at jeg ikke forfaldt til at se mit arbejde som
en meddelelse til andre end mig selv.

Projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt
Fænomenologien er kendetegnet ved i sit udgangspunkt at se tingene ud fra bevidsthedens perspektiv, og i forlængelse heraf har jeg valgt en radikal forståelse af bevidsthed som fri og absolut. Bevidstheden har en horisont, som kan være bred eller
snæver, og jeg kan være bevidst om tingene på mange forskellige måder, men i sig
selv er bevidsthed absolut i sin givenhed. Den er det, som allermest grundlæggende
er, og som alt andet - fænomenologisk set - afhænger af.
Tingene kan naturligvis ligge udenfor denne bevidsthedens horisont, ligesom jeg
kan være mere eller mindre opmærksom på dem, og de kan forløbe i forståelsesformer, som er uforståelige for andre af sindets forståelsesformer (noget jeg fornemmer f.eks. i forhold til det, jeg sprogligt tænker), men det er i disse for bevidstheden
givne former, at jeg vil forsøge at beskrive og forstå dem. Begrebet det ubevidste
fremstår i denne forståelse som en mystifikation, der er overflødig, fordi det meste af
det, det forsøger at forklare, kan beskrives direkte som bevidsthedsfænomener.

3

Hansen (2009).
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Tilsvarende opfattes bevidsthed som identisk med frihed, forstået på den måde, at
bevidsthed altid og under alle omstændigheder er fri men inden for de rammer, som
den konkrete situation udgør. Det betyder, at jeg altid og under alle omstændigheder
vil have flere muligheder, men at disse muligheder samtidigt vil være definerede af
den givne situation. At vi sædvanligvis gør det, vi er motiverede for, og at vore handlinger derfor et langt stykke ad vejen er forudsigelige, forhindrer ikke, at vi principielt set er frie til at gøre noget andet.
At det reelt forholder sig således er ikke noget, der kan bevises, men det er det
særlige perspektiv, jeg har valgt at lægge på virkeligheden, med henblik på at udfolde
det særlige syn, det vil give mig på den. Andre perspektiver, som kan være ligeså
rigtige, vil se noget andet. Dette er endnu en del af tekstens aksiomatiske grundlag.
Projektet er således båret af en optagethed af det særlige verdensbillede, som den
fænomenologiske tilgang peger frem mod, og som, når man går ind i det, viser sig at
adskille sig radikalt fra det naturvidenskabelige verdensbillede, vi som moderne
mennesker er vokset op med. Verden ligger der ikke bare - udstrakt - til beskuelse og
undersøgelse. Vi er på forhånd selv en del af den - eller mere præcist: den er et produkt af os, og vi er et produkt af den.
Bevidstheden antager sine former som en funktion af den verden, som viser sig for
den, og som den er aktivt involveret i, og etablerer dermed netop gennem sine former
(fænomenerne) den særlige virkelighed, som vi lever i. Bevidsthed og verden udgør
på denne måde en uadskillelig enhed, som dog samtidigt refererer til noget, som ligger på den anden side af denne enheds horisont.
Fænomenologien lægger dermed op til en form for metafysisk undren, som er helt
fremmed for naturvidenskaben, som netop ved at abstrahere sig fra sin egen subjektivitet, samtidigt abstraherer sig fra det, man kunne kalde mysteriet. Den prætenderer
ikke at vide alt, men principielt er der ingen grænse for, hvad det er muligt at komme
til at vide. Man kan sige, at hvor fænomenologien hele tiden har et blik tilbage på sin
egen subjektivitet, så betegner naturvidenskaben bevidsthedens totale gåen op i sin
intensionelle bevægelse ud i verden.
Historisk set, dvs. i forhold til den måde mennesker tænkte på før naturvidenskabens udformning, f.eks. i den græske eller den indiske oldtid, kan man derfor sige, at
fænomenologien ved at pege på denne fundamentale subjekt-objektrelativitet genåbner denne metafysiske undren - eller værensundren, som Heidegger4 kalder den. For
fænomenologien er det ikke entydigt, hvad verden er, og hvordan man lærer den at
kende: En ræv og et menneske, som er stoppet op overfor hinanden i skoven, befinder
sig i hver deres verden, samtidigt med at der også er en verden, de er fælles om. Min
verden er større og mere kompleks end rævens verden, og den inkluderer en
4

Martin Heidegger (1889-1976) tysk filosof. Se Den ligeværdige dialog.
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forståelse af denne, samtidigt med at jeg aldrig vil kunne se den, som ræven selv ser
den. Og hvem ved, måske findes der et perspektiv, som er tilsvarende bredere end
mit, og som ser på mig på samme måde, som jeg ser på ræven.
Hvis man tager fænomenologiens begreber på ordet og ser dem som metafysiske udsagn, kan man se bevidsthed og materialitet som to aspekter af den samme universelle dynamiske enhed, som kendetegner alt levende. Dermed ville man begå den
samme fejl, som den materialistiske naturvidenskab begår, når den uden videre mener
at vide, at bevidsthed alene er en funktion af den fysiske hjerne, men omvendt kan
det være sådan, det er: Måske er det det, væren og verden er, og måske er det sådan,
vi skal forstå livets udvikling på Jorden: som et resultat af et sådant aktivt samspil
mellem bevidsthed og materie, hvor bevidstheden gradvist gennem sin aktive virksomhed og erfaring har fået opbygget stadig mere komplekse organismer som grundlag for stadig mere komplekse bevidsthedsformer.
Vi har, som sagt, ingen mulighed for at vide det, men som hypotese eller tankeeksperiment kunne det være frugtbart, samtidigt med at det kan fungere som modbillede til det, jeg vil tillade mig at kalde den materialistiske hypotese. Det er desuden
i overensstemmelse med den måde Aristoteles5 opfattede det på: For ham var sjæl
(psyché) det, der adskilte det levende fra det ikke-levende, og det var kendetegnet
ved sin særlige evne til at initiere bevægelse - blødt svarende til det eksistensfilosofiske frihedsbegreb. Dermed er det også i overensstemmelse med vores
filosofiske rødder fra tiden før den store subjekt-objektsplittelse satte ind. Endeligt er
det i overensstemmelse med den måde, jeg umiddelbart og formodentligt instinktivt
opfatter andre levende væsener på.
Jeg har derfor valgt det som den vision, projektet udfolder sig fra, ifølge hvilken
denne verden ikke er noget blot foreliggende, som man derefter kan blive bevidst om,
men tværtimod foreligger allerede fra starten af som bevidst i en eller anden form, og
at det er denne form, som gennem sin virksomhed i verden udvikler sig op gennem
det levendes historie.
Udover at åbne begreber som bevidsthed og subjektivitet, så åbner fænomenologien
således også for med-bevidsthed, dvs. det forhold at jeg umiddelbart genkender bevidsthed som bevidst, når jeg objektivt møder den hos et andet levende væsen. I mit
møde med ræven ser jeg den som bevidst ligesom jeg selv omend på en helt anderledes og forunderlig måde. Ræven selv ser mig direkte i øjnene, samtidigt med at
det, mennesker er, næppe eksisterer for den som andet end noget, man undgår og
dermed holder helt perifert i forhold til dén virkelige verden, man som ræv lever i.

5

Den græske filosofi og med den Aristoteles vil blive behandlet i 7. kapitel.
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Det virker umiddelbart, som om denne særlige bevidsthedens genkendelse af bevidsthed har en rimelig grad af universalitet - selv firben ser en i øjnene, når de holder
øje med en - samtidig med at selve indlevelsen i den andens verden også mellem
mennesker kan være minimal. Genkendelse og indlevelse er således to forskellige
ting.
Subjektivitet er individuel, forstået på den måde at vi ikke har direkte tilgang til
noget andet subjektivt væsens oplevelse. Vi lever således i hver vores verden. Det
forhindrer dog ikke, at vore veje krydses, og at vi får øje på hinandens blik. Dertil
kommer, at vi som mennesker lever sammen i mere eller mindre udviklede intersubjektive fællesskaber, og at vi derigennem har en indirekte tilgang til hinandens subjektivitet. Denne indirekte tilgang kan udvikles til indlevelse.

Indlevelse som eksistentiel, videnskabelig metode
Eksistentiel, perspektivisk viden
Projektets primære fokus er forholdet mellem bevidsthed og verden samt de utallige
former, som bevidsthed antager i den udveksling, som denne relation er. De
spørgsmål, jeg vil stille, vil primært være rettet mod relationens virkelighed, dvs.
dens måde at virke på, og først sekundært mod dens rigtighed, dvs. den grad af overensstemmelse, der er mellem en given bevidsthedsform og det bevidsthedstranscendente sagsforhold, den refererer til. Derudover er der for menneskets vedkommende spørgsmålet om relationens sandhed, dvs. dens måde at forholde sig til sig
selv på: i en bestræbelse mod entydighed og klarhed eller i et forsøg på for sig selv at
skjule sin reelt virkende virkelighed. Endeligt er der den følelse af virkelighed eller
uvirkelighed, som en given virkelighed kan fremtræde med.
Mit udgangspunkt bliver således selve det subjektive perspektiv, som vores
forståelse af verden er rettet ud fra uden at være identisk med, og som det derfor er let
at overse i sig selv og vanskeligt at fange med sprogets objektiverende kategorier.
Denne tilgang kaldes fænomenologisk og adskiller sig fra den naturvidenskabelige
tilgang, som i sin metode netop bestræber sig på at abstrahere det objektivt beskrevne
fra dets subjektive udgangspunkt, og den adskiller sig fra den psykologi, som bestræber sig på at objektivere subjektiviteten som sin genstand. Man kan sige at
fænomenologiens bestræbelse består i at give subjektiviteten en stemme i sig selv,
udover den stemme, den naturligvis har, når den udtaler sig om sin verden.
Tilsvarende vil jeg beskrive min metode som Indlevelse, dvs. den handling, som
består i mentalt at placere sig i et bestemt subjektivt perspektiv og at betragte den
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verden, der udfolder sig derfra, for ad denne vej at leve sig ind i det givne subjekts
måde at relatere sig til sin verden på. Dette subjekt kan i princippet være en selv, som
man gør det i selvrefleksion. Det kan være ethvert andet konkret eller forestillet subjekt, som man forsøger at forstå. Eller det kan være mere abstrakt forestillede kollektive subjekter - som de kristne, muslimerne eller menneskeheden generelt.
Mit sigte er eksistentielt i den forstand, at det bestræber sig på at generere en form
for viden, som er anvendelig som grundlag for en sammenhængende personlig verdensopfattelse - i samspil med det videnskorpus, som videnskaben som helhed stiller
til vores rådighed, men som i al sin fragmenterede detaljerethed er fuldstændigt
uoverskueligt for os selv både som enkeltindivider og som fællesskab. Min plan er at
dykke ned i denne uoverskuelige men også fantastiske viden om livet og dets former
på Jorden, som videnskaben i disse år lader strømme imod os, og at forsøge at samle
så meget, som jeg nu er i stand til at fange ud fra mit faglige og personlige perspektiv,
i en syntese, der giver mening eksistentielt uden på nogen måde at kunne gøre krav
på at være fuldstændig.
Vi lever i en fantastisk og paradoksal tid, hvor vores viden om planeten og dens
livs- og kulturformer nærmest eksploderer, samtidig med at dens diversitet både biologisk og kulturelt ligeså hurtigt er på vej til at forsvinde. Vi har i disse år en mulighed
for at forstå og leve os ind i livet og dets mangfoldighed, som vi aldrig har haft før,
og som i løbet af et par generationer igen vil være fortid. Det er denne særlige historiske mulighed, jeg i det følgende vil forsøge at gribe.
Jeg vil prøve at forstå både den verden, vi som levende væsener lever i, og selve
den subjektive verdensrelation, set ud fra dét subjektive perspektiv, som vi både som
individer og som kollektiv er. Man kan sige, at det handler om at skabe og artikulere
levende viden, dvs. det levendes viden om sig selv, som det lever den - både personligt og socialt. Det kommer på denne måde i sidste ende også til at handle om at give
livet som sådan en stemme.
Jeg vil i denne tekst forsøge at samle den viden, som jeg på forhånd har og gennem mine studier vil være i stand til at tilegne mig, i en personlig opfattelse af livet,
som overskrider min faglige specialisering i en slags polyhistor perspektiv, som uden
på nogen måde som middelalderens eller renæssancens polyhistor at kunne påstå at
sammenfatte al sin tids viden, så dog alligevel kan være et kvalificeret bud på en livsopfattelse, som ud over at fungere eksistentielt, dvs. for mig selv personligt, også er
tilstrækkeligt bredt og sikkert funderet til at være af interesse for andre, der tænker i
samme retning som jeg selv.
Jeg vil bestræbe mig på at tænke mine tanker hele vejen igennem fra den ene
modsætning til den anden: fra det abstrakte til det konkrete, fra det teoretiske til det
praktiske og fra det universelle til det helt personlige og tilbage igen. Det betyder, at
der ind imellem vil forekomme hurtige fokusskift, og at man som læser vil kunne
savne nogle mellemregninger. Til gengæld får jeg taget stilling til det, jeg har brug
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for, for at kunne danne mig en mening og underbygge min holdning - samtidig med at
jeg holder mig indenfor det overskueliges rammer.
Dette udgangspunkt er således udtryk for en række både metodiske og metafysiske
valg, som jeg må træffe for at sætte processen i gang i en bestemt retning.
Grundlæggende ser jeg mit metafysiske standpunkt som agnostisk. Det indebærer, at
jeg er opmærksom på, at både min viden og de muligheder, jeg har for at vide, har en
horisont, og at der derfor er spørgsmål, som jeg måske nok skal stille men hverken
kan eller skal forsøge at besvare.
Det indebærer dog også, at der på den anden side af denne horisont kan ligge verdener, som kan være uendeligt meget større og anderledes end det, jeg kender til, og
at der derudfra kan være perspektiver, som sætter mit eget perspektiv i et helt andet
lys: På samme måde som når jeg selv står og betragter en regnorm, der ligger og
vrider sig på min håndflade: På samme måde som jeg må gå ud fra, at ormen ingen
tilgang har til mit perspektiv, som jeg står og betragter den, kan jeg forestille mig, at
der er højere instanser i dette bevidsthedshieraki, som jeg ingen tilgang har til. Det er
noget, jeg ingen viden kan have om - hverken at det er eller ikke er sådan.
Det afgørende i denne sammenhæng er dog, at denne viden om min videns grænse
ikke fritager mig fra den ontologiske forpligtelse, som består i at leve og udforske det
perspektiv, som jeg nu har - inklusive den undren som opstår, når jeg når ud til dets
grænse. Den form for viden, som dette projekt er rettet mod, er netop den slags viden,
som kvalificerer og beriger denne proces. Man kan dermed sige, at jeg forsøger at
tage konsekvensen af det faktum, at enhver form for viden er relativ i forhold til den
relation, som den belyser. Viden i absolut og endelig forstand findes ikke.
På trods af at mit perspektiv tydeligvis er mere overordnet og i den forstand
rigtigere end regnormens, på samme måde som Guds perspektiv må formodes at
være mere overordnet og rigtigere end mit eget, så kan man ikke uden videre sige, at
det er mere virkeligt. Begge perspektiver er kendetegnet ved på den ene eller den anden måde at virke for det subjekt, for hvem det er virkelighed, og det er i forhold til
denne virkende virkelighed, at vi kan siges at være ontologisk forpligtede.
Derudover vil jeg i dette projekt forsøge at udfolde det eksistentiale, som Heidegger6
kalder medverden. Dette er kendetegnet ved, at jeg udover det tilstedevær, som jeg
selv er, også helt umiddelbart og som en del af det, der er min natur, oplever verden
omkring mig som beboet af andre tilsvarende med-tilstedevær, som jeg uden videre
skiller ud fra den genstandsverden, som Heidegger kalder omverden. Det gælder
også, når jeg overser eller ikke tager hensyn til dem. Pointen er tværtimod, at jeg for

6

For en nærmere beskrivelse af Heideggers eksistens og verdensanalyse se Den ligeværdige dialog s. 39ff.
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at kunne optræde hensynsløst eller ondt er nødt til på forhånd at have accepteret den
anden som et medsubjekt.
Når jeg vælger at medinddrage alt levende under dette eksistentiale, så er det til
dels også udtryk for et metafysisk valg. Ret beset kender jeg ikke anden bevidsthed
end den, jeg selv er, og selv mine allernærmeste kan ud fra et andet og højere perspektiv vise sig at være programmerede zombier, men en sådan verdensforståelse
ville stride mod sit eget følelsesmæssige grundlag - dvs. min natur som socialt væsen
- og jeg ville ikke være i stand til at leve eller bare overleve med den.
Traditionelt ser vi bevidsthed som en særlig kvalitet ved mennesket og nogle ser
den sågar som en kvalitet ved sprogligheden. Den gældende naturvidenskabelige opfattelse af bevidsthed ser den desuden som en funktion af den menneskelige hjernes
særlige kompleksitet - som hjerneprocesser af anden grad svarende til fænomenologiens reflekterede bevidsthed. Det forklarer dog ikke selve det kvalitative spring fra
objektiv væren til subjektivt tilstedevær.
Ligegyldigt hvor kompleks og avanceret min computer bliver, så kommer jeg ikke
til at opfatte den som et medsubjekt. Eller mere præcist: Hvis jeg skal tage naturvidenskaben på ordet, så må det være sådan, at det på et tidspunkt bliver: at computerne
tager over som selvstændigt handlende væsener. Det er muligt, at det viser sig at være
sådan, det bliver, men det er en mulighed, jeg her vælger at se bort fra.
Som det ser ud nu, må vi sige, at bevidsthed parallelt med væren som sådan, dvs.
det forhold at der overhovedet er noget i stedet for ingenting, ligger præcis på
grænsen af den ovenfor nævnte videnshorisont: Vi kan konstatere at det værende er,
men vi har ingen mulighed for at se eller forstå det i dets eventuelt større sammenhæng. Det giver heller ikke nogen mening at spørge til dets ontologiske kvalitet: om
det f.eks. er en drøm eller en illusion. Hvad det end er, så er det det, der er, og det er
indenfor de rammer, at vores liv er givet. Selv hvis vores liv er en drøm, er der ingen
grund til ikke at forsøge at drømme den så sandt, som vi kan. Udover det, vi kan ønsketænke os til, og som netop tager sandhed fra det liv, som vi under alle omstændigheder lever, har vi ingen garanti for noget som helst andet. At sige at livet er
en drøm siger alene noget om den følelse, jeg omfatter min virkelighed med: at den
føles uvirkelig på samme måde som en drøm, når jeg er vågen.
Det metafysiske valg, som vælger at medinddrage alt levende i den bevidsthedens
kreds, som er emnet for dette projekt, kan være ligeså rigtigt eller forkert som ethvert
andet, men det begrunder sig i den anderledes relation, som en sådan opfattelse giver
mig til den verden, jeg lever i. Vi lever i en tid, hvor menneskets tingsliggørelse af
verden må siges at have nået grænsen for, hvad der er konstruktivt både for mennesket selv og for planeten som helhed. Måske vil en justering her kunne give en bedre
balance.
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Derudover er det dog også sådan, jeg umiddelbart oplever det, når jeg slipper lidt
af den særlige selvoptagethed, som søger at kontrollere og udnytte naturen og verden
iøvrigt til sine egne formål, og mærker lidt mere åbent efter. Det er faktisk det samme
slip, jeg foretager, når jeg prøver at leve mig ind i mine medmenneskers perspektiv,
som en forudsætning for at undgå nogle af de konflikter, jeg kan løbe ind i der.
På samme måde kan jeg sætte mig på terrassen foran mit hus og mærke tilstedeværet i skoven omkring mig. Det er naturligvis først og fremmest småfuglene i
buskene omkring mig og de rådyr, der lever i området og jævnligt kommer forbi, som
giver mig den fornemmelse, men jeg føler mig helt klart også mindre alene om
foråret, når det grønne vælter frem af jord og stammer, end når jeg sidder inde og
kigger ud på vinterens døde græs og brune jord. Tilsvarende bryder jeg mig egentlig
ikke om at træde på en af de store dræbersnegle, og når det alligevel sker, smider den
væk fra terrassen, for at slippe for at se dens dødskamp.

Indlevelse som metode
Som metode er Indlevelse kendetegnet ved, at den tager udgangspunkt i denne umiddelbare fornemmelse af tilstedevær i det levende. Den adskiller sig fra den antropomorficering, som vi kender fra naturudsendelserne i fjernsynet, og som jeg selv gør
mig skyldig i i min lille identifikation ovenfor med den døende snegl, ved at være reflekteret og systematisk. Dens særlige formål er at generere den særlige form for eksistentiel viden, som udvider og besjæler min relation til verden, uden at give afkald
på den viden, jeg har som moderne videnskabeligt orienteret menneske.
Deri adskiller den sig også fra de traditionelle former for religiøsitet, som baserer
sig på de tidligere tiders bevidsthedsformer, som vil blive beskrevet i 6. kapitel. Man
kan sige, at indlevelsen lægger grunden til en ny form for åndelighed, som inkluderer
den viden, som den begrebsbaserede fornuft og den naturvidenskabelige metode har
givet os, uden at almengøre dens særlige tingsliggjorte og afsjælede verdensbillede.
Dens anvendelse i dette projekt kan uden videre ses i forlængelse af den
psykoterapeutiske metode, som jeg beskrev i Den ligeværdige dialog, hvor jeg på
samme måde søgte at definere nogle rammer for en metodisk indlevelse i min klients
verden, som kunne gøre det muligt for mig respektfuldt og i nøje samarbejde med
klienten at gøre en positiv forskel. Den er grundlæggende kendetegnet ved at
forbinde subjekt med subjekt samtidigt med at den baserer sig objektivt:
Som når jeg som eksistentielt arbejdende psykolog gennem min klients fortælling
og gennem de spørgsmål, jeg stiller til den, forsøger at danne mig så præcist et billede
af den livssituation, han beskriver, som det er muligt for mig, for derudfra at leve mig
ind i den, som den ser ud set fra hans perspektiv, men naturligvis set med mine egne
øjne.
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Psykoterapi forløber i dialog, og det er derfor klientens subjektivt beskrevne men
for mig objektivt givne billede, jeg forholder mig til. Når det drejer sig om førsproglige eller historisk givne bevidsthedsformer, må jeg give afkald på det talte sprogs
formidling af subjektiviteten og alene basere mig på objektivt given viden. Det være
sig den naturvidenskabeligt givne viden om en arts biologi og levevis, et arkæologisk
udgravningsfelt eller det, den anden har efterladt sig på skrift.
Af hvilken art denne viden end er, så vil den altid være foreløbig og et skridt på
vejen. Det betyder, at min indlevelse også altid vil være på netop dette foreløbige
grundlag, som henad vejen sagtens kan ændre sig og dermed også ændre min indlevelse. Indlevelse er på denne måde dynamisk i forhold til den fortløbende udveksling, hvadenten denne forløber som en personlig samtale eller som den videre udgravning.
Derudover vil denne viden altid, ligegyldigt hvor videnskabeligt korrekt den er
indsamlet, også være fortolket og forstået ud fra den indlevendes eget personlige perspektiv. Man kan i princippet sige, at indlevelsen kan betragtes som et møde mellem
de to perspektiver - den indlevendes og det, han indlever sig i. Set i en historisk kontekst kan man sige, at enhver epoke har sin særlige reception, som man kalder det, af
f.eks. den romerske oldtid eller de australske aborigineres drømmegeografi.
Selve den indlevende handling består i, at jeg på dette bestemte men foreløbige
grundlag og med mine særlige forudsætninger forsøger at leve mig ind i den andens
situation, som om den var min. Man kan sige, at jeg i fantasien forsøger at leve den
andens livssituation som om den var min egen, samtidigt med at jeg fastholder denne
indlevelses som-om.
Den ramme, jeg sætter op for min indlevelse, kan nogle gange være meget enkel
og foreløbig, svarende til det vi gør i dagligt socialt liv, hvor vi også ofte er nødt til at
tage stilling og handle på et meget foreløbigt grundlag. Den kan også være grundig
og mangeårig som den udforskning af et gammelt folkefærd, som fra årti til årti åbner
op for nye perspektiver for indlevelse i livet, som det blev levet på den tid.
På det umiddelbare niveau er den reflekterede indlevelse understøttet, men i nogle
tilfælde også truet, af den oplevelse af følelsesmæssigt medsving, som formidles neurologisk af de såkaldte spejlneuroner.
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2. kapitel: Bevidsthed i praksis

Bevidsthed og virkelighed
Som det fremgår af de foregående sider, så er spørgsmålet om virkelighed centralt for
dette projekt. Hvad kan reelt være virkeligt i en verden, hvor alt er relativt i forhold
til alt andet, og hvor en orms virkelighed er ligeså virkelig som et menneskes - og
hvor yderligere den moderne teknologi har brudt enhver form for tidens og stedets
enhed?
I dette kapitel vil jeg prøve at komme så tæt, som jeg kan, på selve fænomenet,
som jo må være det sted, hvor virkeligheden viser og udspiller sig. Det er der, subjektet mødes med sit objekt, og det er der, den fortolkning opstår, som er bestemmende
for den virkelighed, subjektet lever i. Enhver fungerende organisme er virkelig i
denne forstand, samtidigt med at dens virkelighed har sin grænse. Når denne grænse
overskrides, må den enten selv ændre sig eller gå til grunde.
Den virkelighed, som en svært dement eller psykotisk person lever i, er virkelig i
den forstand, at den har sin helt særlige virkeform, som kan beskrives og forstås, men
den er handicappet i forhold til den virkelighed, som det menneskelige fællesskab
som helhed udspiller sig i. Et svagtsynet menneske er i denne forstand handicappet på
en måde, som en muldvarp på trods af sit svage syn ikke er.
Virkelighed kan opfattes som en funktion af det kognitive system, men det er samtidig uadskilleligt forbundet til det sensomotoriske og til organismens konkrete aktivitet i verden og dermed til verden som sådan. Det er typisk, når centralnervesystemet på den ene eller anden måde svækkes, at den fællesmenneskelige virkelighed
bryder sammen for det enkelte individ, men et tilsvarende fysisk eller sensorisk handicap kan i realiteten have den samme funktion.
Denne funktionelle opfattelse af virkelighed er naturligvis ude af trit med den
metafysiske undren, som det ovenstående spørgsmål sædvanligvis udspringer af, men
den giver mig lyst til at gå tættere på selve denne virkende virkelighed, sådan som
den virker for mig, set ud fra mit eget første persons perspektiv. Denne undersøgelse
tilfredsstiller heller ikke min undren men kan tværtimod skærpe den - lidt på samme
måde som når jeg fordyber mig i naturens utrolige kompleksitet og måske fortaber
mig selv ud i stjernehimmelens uendelighed.
Fænomenologiens særlige perspektiv er første persons perspektivet - det som er subjektets eget perspektiv. Det er i det, at jeg er i stand til direkte at iagttage bevidsthedens former for derudfra at besvare spørgsmålet om bevidsthedens hvad og hvordan.
Det er her, at virkeligheden viser sig, og det skal ses i modsætning til anden og tredje
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persons perspektivet, som er de perspektiver, som jeg ikke er, men har mulighed for
at leve mig ind i.
I sin almene og endnu ikke eksistentielle form kan fænomenologi defineres som
den særlige form for opmærksomhed, der er fokuseret på den måde bevidsthedens
former danner sig 7 og fortløbende skaber en til stadighed fungerende virkelighed.
Det er i bevidsthedens konkrete formdannelse, dvs. i fænomenet, at subjekt og verden
mødes, og kriteriet for dette mødes virkelighed og rigtighed er, at det rent faktisk
virker - at jeg f.eks. går gennem døren og ikke ind i væggen: Helt umiddelbart ved
jeg, som enhver anden fungerende organisme, at faste masser adskiller sig fra luftformige ved ikke at kunne bevæge sig igennem hinanden.
Man kan sige, at bevidsthedens og bevidsthedsformernes grundlæggende funktion
er at formidle denne udveksling mellem subjektet og en objektivt given verden, og at
den fænomenologiske interesse i sin mest almene form er fokuseret på selve denne
funktion - abstraheret fra dens konkrete eksistentielle indhold og betydning. Det svarer til det, Husserl kalder epoké, og kan som metode beskrives som det at sætte et
bestemt område eller aspekt af bevidsthedsprocessen i parentes for at kunne studere
det nærmere uden at blive forstyrret af dets sædvanlige kontekst. Vel vidende at det
eksistentielt set netop er i denne kontekst at det giver personlig mening. Edmund
Husserl er den filosof, som sædvanligvis regnes for fænomenologiens grundlægger.
Han var tysker og levede fra 1859 til 1938.
Når jeg i det følgende vil skrive ud fra en bestemt vandretur, jeg for nogle år
tilbage foretog på Kreta, er det således ikke selve turen og de personlige mål, jeg
havde med den, jeg vil fokusere på, men selve det at gå i et ujævnt og klippefuldt terræn som en tilgang til i det mindste momentvis at få blotlagt denne formidlingsproces
mellem subjekt og verden.
Det har altid undret mig, hvordan vi er i stand til at bevæge os så relativt sikkert
rundt i et sådant fra øjeblik til øjeblik uforudsigeligt terræn uden at komme til skade.
På trods af at jeg har gået i mange år og jævnthen skrider eller træder forkert, så er
jeg aldrig kommet alvorligt til skade. Denne undren bliver ikke mindre, når jeg betragter gederne, som der er mange af på Kreta: deres lynhurtige løb og spring fra
klippe til klippe på fire ben, hvoraf i hvert fald de to bagerste må være usynlige for
dem.

Bevidsthed og bevidsthedsformer
Først må jeg dog gøre rede for den måde, jeg mere præcist bruger ordene bevidsthed
og bevidsthedens former på - som bevidsthedens henholdsvis absolutte og relative
7

- som et aspekt af min daglige virksomhed i mit samspil med en i sig selv bevidsthedstranscendent verden.
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aspekt. Selve det, at der er bevidsthed, er den grundlæggende forudsætning for, at der
overhovedet kan forekomme fænomener, og er derfor absolut i forhold til fænomenerne selv, som er identiske med bevidsthedens former. Bevidsthed i denne absolutte
forstand er det absolutte, i forhold til hvilket alt andet er relativt.
Bevidsthed er i denne betydning et enten uden eller. Det kan beskrives som et absolut og positivt værende tilstedevær, hvis fravær netop ikke findes. Ikke-bevidsthed
findes som objektiv kategori - mest entydigt, når jeg ser et lig eller en person, der er
bevidstløs - men ikke som subjektiv kategori: Det giver ingen mening sige: jeg er bevidstløs. Bevidsthed kan ikke være uden bevidsthed. Bevidsthed er det, jeg allermest
grundlæggende er: Der, hvor det er, er jeg, og der, hvor det ikke er, er jeg ikke.
Den tilsvarende relative pol er fænomenerne eller bevidsthed-om. Denne eller
disse er identisk med det, som bevidstheden er rettet mod, og er som sådan - i modsætning til bevidsthed som absolut værende - kendetegnet ved at de kan beskrives på
forskellig måde:
De kan f.eks. beskrives kvantitativt som større eller mindre nærvær og klarhed:
Jeg er helt til stede, og hver eneste kontur i den fænomenale fremtoning står skarpt og
præcist - som når tingene pludseligt går hurtigt, og det bliver et spørgsmål om liv og
død. Eller jeg kan være døsig, knap nok vågen og halvvejs fraværende mellem
forskellige verdener: Jeg har glemt det, jeg drømte, men har endnu ikke helt opdaget,
at jeg er vågen.
Spatialt som større eller mindre sanset vidde eller snæversyn: Rummet åbner sig
med masser af plads for hvert enkelt delfænomen, og det breder sig langt ud i fjernsanserne: Den fjerne lyd af et tog langt ude til venstre samtidigt med musvittens tuiiit
ude i træet lige foran. Eller det snævre koncentrerede rum, mens jeg skriver. Eller den
stressede bevidstheds totalt overfyldte rum, hvor den ene tanke vælter ind over den
anden som brydere i et mislykket bunkepul.
Temporalt kan fænomenerne fremtræde med større eller mindre kontinuitet: Jeg
husker, hvad det er, jeg er i gang med, og hvad jeg vil med det, eller jeg glemmer det,
fordi noget kommer på tværs, og jeg bliver forvirret eller ryger ned ad et andet spor.
Nogle gange er jeg så nærværende i det, jeg gør, at jeg glemmer tid og sted. Kontinuitet og nærvær er modsætninger på den måde, at kontinuitet kræver erindring og
dermed mental konstruktion, dvs. noget, der sanset set slet ikke er der. I det intense
nærvær snævrer mit tidsperspektiv sig ind og jeg må ind imellem minde mig selv om
den lidt videre kontekst. Det meste af tiden lever jeg dog i en eller anden grad af balance mellem de to poler, som tillader mig både at være til stede og at være det med et
vist tidsmæssigt overblik.
De kan også beskrives som forløbende i forskellige modi: som drøm, vision,
forestilling, erindring eller fysisk sanset virkelighed. Dertil kommer de tanker,
forestillinger og fornemmelser, som får min vågne verden til at hænge sammen, og
som sammen med dens efterprøvelige transcendens gør den til den virkelighed, jeg
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hele tiden vender tilbage til som den virkelige virkelighed - set i forhold til de mere
fluktuerende virkelighedsmodi.
Denne virkelige virkelighed er kendetegnet ved at den som fænomen altid
forholder sig direkte til noget andet, som er transcendent i forhold til bevidstheden,
og som er kriteriet for, om min virkelighed rent faktisk holder stik: Hvis den stump
reb, der ligger på stien og ligner en slange, hugger ud efter mig, så er det nok en
slange.
Samtidigt peger den temporalt videre mod det potentielle og endnu ikke udfoldede, som vi kalder fremtiden: Jeg åbner en dør, og et nyt rum viser sig for mig. For et
øjeblik siden var der kun døren og en forventning om noget andet på den anden side.
Bevidsthed-om er på denne måde - dvs. i sin forløben - at åbne det skjulte.
Denne åbnen kan være på mange måder og niveauer, som interagerer i sam- og
modspil med hinanden: Det jeg sanser, fornemmer og forstår - umiddelbart og reflekteret. Noget er jeg i det givne øjeblik opmærksom på og andet ikke. Måske kommer
det oversete ind som en eftertanke, måske slet ikke. Nogle gange er disse processer i
overensstemmelse med hinanden og andre gange modsiger de sig selv på forskellige
niveauer. Nogle gange er jeg klar over disse modsigelser, men som oftest er jeg det
ikke. Nogle gange fungerer de som måder at narre mig selv på, men ofte er de bare
udtryk for mit manglende overblik.
Denne helhed af fokuserede og ikke fokuserede processer, som jeg i princippet
ville kunne give mig til at beskrive ud fra Aristoteles’ klassiske kategorier for objektivt given virkelighed8 , kaldes for sindet eller eller med William James9 udtryk: bevidsthedsstrømmen: Jeg kan forsøge at objektivere dem, men jeg vil aldrig i processen
kunne overskue eller sprogligt forstå deres fulde forløben. Ofte vil jeg dog have en
fornemmelse af, om jeg er på rette spor. Denne fornemmelse er det, der samler og
fokuserer sindet - det der får det til at virke som sammenhængende og fortløbende
virkelighed.

Fænomenologi
At nærme sig selve den måde, hvorpå bevidstheden og sindet konkret skaber den dynamiske helhed, som den virkende virkelighed er, er fænomenologi i den oprindelige
husserlske forstand - i modsætning til det niveau af fænomenologi, som alene består i
at sætte ord på oplevelser. Det handler ikke om fænomenernes indhold - det jeg
oplever - men om, hvordan fænomenerne i sig selv bliver til. Og at få øje på det
kræver en særlig mental indstilling, hvor det iagttagende subjekt næsten bliver iden8
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tisk med det objekt, det iagttager. Det ligger således et trin tættere inde på selve den
ikke-objektiverbare subjektivitet, end det vi normalt forstår ved selviagttagelse.
Helt grundlæggende kan man sige, at bevidstheden og med den sindet er kendetegnet ved i sin umiddelbare funktion at være rettet væk fra sig selv, mod sit objekt,
dvs den verden, fænomenerne er om. Det betyder, at det i selve sin subjektivitet ligesom øjet - i sin seen ikke ser sig selv. Denne form for fænomenologi svarer på en
måde til, at øjet i sin seen prøver at se og forstå den måde, det ser på.
Dertil kommer, at bevidstheden i sin rettethed strukturerer sin verden i figur og
grund, hvilket betyder at opmærksomheden har et fokuspunkt, som er klart, og en
periferi, som er uklar, samtidig med at der er et nøje samspil mellem de to poler,
således at ændringer i fokus uden videre fører til ændringer i periferien. Det indebærer, at jeg i min udveksling med verden initierer handlinger både centralt og perifert:
Som når jeg rækker ud efter noget med den ene hånd, og samtidigt umiddelbart og
udenfor opmærksomhedens fokus ændrer min fodstilling for at bevare ligevægten.
Alt dette betyder, at bevidstheden og med den subjektiviteten i sin funktion ikke
uden videre er transparent for sig selv, men at den forløber i et samspil mellem klart
og uklart, hvor jeg i de enkelte delintentioner ikke nødvendigvis har overblik over
den fulde bevægelse. Den ene hånd ved ikke uden videre, hvad den anden gør,
selvom de i sidste ende arbejder sammen i en overordnet fokuseret intentions tjeneste.
På den bare lidt længere bane sker det også, at mit fokus fortaber sig nedad i hierarkiet, og at jeg momentant glemmer, hvad det er, jeg overordnet har gang i, for sædvanligvis at blive opmærksom på det igen lidt længere henne i processen. Som når
jeg f.eks. i min skriveproces bliver så optaget af en bestemt problemstilling, at jeg
bagefter må korte teksten ned, for at få det til at passe ind i sammenhængen. Forholdet mellem figur og grund er således dynamisk i den forstand, at det veksler i takt med
den forløbende og skiftende intention, og at ændringer i figurdannelsen afspejler sig i
tilsvarende og komplementerende ændringer i grunden.
Det er derfor heller ikke muligt at rette opmærksomheden mod et opmærksomhedsforløb, mens det forløber, uden samtidigt at påvirke det. Det ville kræve, at
det var muligt at fungere som to klart fokuserede og på samme tid adskilt forløbende
processer (“jeger”), hvor den ene intentionelt fokuserede figurdannelse så at sige
gjorde den anden til objekt. Det, der i praksis sker, når jeg forsøger, er, at den iagttagne figurdannelse meget hurtigt mister sin subjektivitet og dermed også sin intentionalitet. Det betyder, at mine iagttagelser i denne særlige fænomenologiske modus
ofte får karakter af korte erindringsglimt af processer, som allerede er forbi eller netop bliver afbrudt af, at jeg får øje på dem.
Dertil kommer yderligere, at disse førsproglige processer i deres sprogløshed er
vanskelige at gribe og fastholde for hukommelsen til senere sprogliggørelse. I denne
helt særlige iagttagelsesmodus må jeg undvære den støtte både for erkendelsen og for
28

hukommelsen, som sproget er. Omvendt kan man sige, at jeg bliver gjort opmærksom
på denne sprogets særlige funktion: At det kan være svært at huske oplevelser i en ren
sanset, dvs. ikke sprogligt fortolket form.
Det virker som om sproget er den ramme, som hukommelsesmæssigt fastholder
den sansede erindring i en bestemt betydning, og at det er denne sprogligt satte betydning, som giver den sansede erindring mening og gør den operant for sindet. Visse
højerestående primater har en vis evne for indlæring og erfaringsdannelse, men - som
jeg senere vil komme tilbage til - er det først med sproget, dvs. mennesket, at dette
særlige udviklingspotentiale bliver sat afgørende i system.
Subjektiviteten i sig selv er - i modsætning til de manifesterede sindsprocesser,
dvs. bevidsthedsstrømmen - ikke objektiverbar og derfor heller ikke tilgængelig for
objektiveret erkendelse, og jo tættere jeg i min iagttagelse kommer på denne subjektivitet, desto flygtigere bliver mine hukommelse, samtidigt med at en ny og på en
gang fremmed og kendt verden åbenbarer sig for mig: Det der foregår i operatørrummet: der hvor jeg konstituerer den virkelighed, jeg til daglig bare lever i.
Den er kendt, fordi det er sådan jeg uophørligt skaber min virkelighed, og
fremmed, fordi det er en side af min subjektivitet, som jeg kun sjældent og kun yderst
flygtigt bemærker - når jeg ikke lige praktiserer fænomenologi i denne forstand. Den
er skræmmende og fascinerende, fordi den meget konkret gør den virkelighed, som er
min dagligdag og mit eksistentielle liv, tydelig i sin relativitet og konstruktion. En
spade er ikke længere bare en spade. Den er en spade, fordi jeg gør den til det.
De fleste af de temaer, som bliver slået an i dette afsnit, vil blive uddybet og eksemplificeret længere fremme i teksten.

At vandre i bjerge
Da jeg for nogle år siden gik i bjergene på det vestlige Kreta og tænkte over disse
spørgsmål, samtidig med at jeg ind imellem prøvede at fange mit sinds måde at fungere på i selve processen, blev jeg i første omgang bare forvirret og uklar. Det var tydeligt, at disse forsøg på at iagttage mine tankeproccer i deres tilblivelse greb ind i
dem og dermed forstyrrede dem.
På et tidspunkt fandt jeg dog et fokuspunkt i selve min kropslige bevægelse op ad
bjerget. Det var klart enklere at lade opmærksomheden hvile i denne stadige rytmiske
og ikke mindst fysiske gentagelse, som min vandring var, end at prøve at fange de
enkelte intentioner i deres tilblivelse og udfoldelse. Dette mere stabile fokus gav mig
et bedre udgangspunkt. Bevægelsen i sig selv var relativt klar, enkel og objektiverbar.
Den fornemmelse, det gav, mindede om den, jeg tidligere havde følt, da jeg på en
cykeltur kom fra en lang lige strækning ind på et net af små, snoede skovstier, der
krævede en højere grad af opmærksomhed. Eller en gang da jeg gik langs stranden
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ude i vandet med mine vådsandaler og kom ind på en ujævn strækning med sten. Der
var en form for automatik, der blev brudt eller i det mindste fik et nyt aspekt føjet til.
Det føltes klart anderledes end den fornemmelse, jeg får, når jeg f.eks. cykler ud
ad en lang, lige vej, og jeg falder ind i en bestemt rytme, hvor cykel, krop og vej bliver en enhed, og opmærksomheden på en gang fylder det hele ud, og jeg får en smule
afstand til det. Her føles det næsten som om handlingens subjekt og objekt falder
sammen og jeg bliver hel på præcis den måde, som Sartre har beskrevet som menneskets umulige længsel: Der hvor jeg entydigt er det, jeg er, i modsætning til hele
tiden at være på vej til noget andet.
Det jeg oplevede, da jeg på den ovenfor beskrevne cykeltur kom fra den lige vej
ind på de små skovstier var, at den falske automatik i denne rytme blev brudt af det
mere komplekse miljø, som skoven med dens uregelmæssigt snoede stier og rødder
på tværs udgjorde, og at jeg umiddelbart fandt ind i en ny og mere kompleks rytme,
som inkluderede det uregelmæssige og dermed uventede. Det krævede et mere intenst
og åbent nærvær, som satte en lille accent over de mange små valg, som bevægelsen
krævede.
Det var den samme kompleksitet i min gangs rytme, jeg genfandt på stien op ad
bjerget på Kreta. Mine fødder bevægede sig regelmæssigt, men hvert skridt var
særskilt, fordi den grund, det satte af fra, var unik og særskilt, og den samme særlige
opmærksomhed voksede ud af min undren over den relative sikkerhed, hvormed
mine fødder hver gang fandt et afsæt uden at bryde den overordnede men synkoperede rytme. Det var et bedre, på en gang enklere og alligevel enigmatisk
udgangspunkt for mit fænomenologiske projekt, end den totale åbenhed, som jeg
havde lagt ud med.
Terrænet var ujævnt og klippefyldt og ofte, når jeg betragtede den allerede frisatte fod
i afsættet fra den anden, virkede det usikkert, hvor den skulle finde fæste mellem
stenene foran, men hver gang fandt den (jeg?) i sidste øjeblik et sted, som var
tilstrækkeligt fast til det næste afsæt, og det var, på trods af denne næsten konstante
usikkerhed, utroligt sjældent, at jeg kom ud af balance.
Ud af denne undren voksede et tilsvarende nærvær, som det jeg beskrev ovenfor
på cyklen i skoven: Den samme dynamiske balance mellem regelmæssighed og
åbenhed i en rytme, som på en gang er bestemt af kroppens bevægelse og det terræn,
der kommer den i møde. Hvert eneste nedslag er præcist i forhold til kroppens balance som helhed og dens potentiale og begrænsning for at bringe afsættet videre til
det næste skridt og i forhold til terrænet, forstået ikke blot som den sten foden falder
på, men også - på en måde, der ofte først bliver klar sekundet efter, når den anden fod
er løftet - foregriber det næste skridt.
Lidt ligesom, når man følger et skanderet versforløb, hvor rytmens regelmæssighed hele tiden brydes af variationer og uregelmæssigheder uden på noget tidspunkt
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at miste sin overordnede puls. Ind imellem løber man naturligvis sur i det og må
stoppe op. Det gælder både på vejen op ad bjerget og igennem de homeriske heksametre.
Det, der gjorde dette særlige nærvær fascinerende, var - sådan som jeg nu bagefter
forstår det, men som jeg dengang bare følte - det stadige og dybest set eksistentielle
dilemma mellem kontrol og åbenhed i dette fra øjeblik til øjeblik konkret men
uforudsigeligt givne, som det viste sig i denne bevægelse. Der var ingen måde på
forhånd at regne det ud på, men hver gang fandt friheden i sit samspil med nødvendigheden en vej igennem.
Fascinationen var både dengang og nu, hvor jeg sidder og skriver, helt klar, men
mine forsøg på at sprogliggøre den bliver ved med at føles mangelfulde. Der er noget
af kompleksiteten, som min sprogliggørelse ikke helt fanger - noget med regelmæssighed og uregelmæssighed, tror jeg. Fascinationen er udtryk for en forståelse, jeg
har, men ikke har ord for. Men måske er det bare den grænse for sproglig analyse,
som altid må være der i forhold til det intuitivt fornemmede.
Hvert enkelt skridt konfronterer mig med frihedens vilkår: jeg kan ikke bare gå,
som når man går på en asfalteret landevej. Hvert skridt konfronterer mig med
usikkerhedens vilkår - og der var et par gange, hvor jeg måtte ned og søge støtte med
hånden i en tornebusk. Det præcise og konkrete nærvær fod for fod var dog svært at
fastholde, og langt det meste af tiden var den eksistentielle konfrontation perifer i
forhold til selve gangens synkoperede rytme, men under alle omstændigheder lå den
som en del af fornemmelsen bag denne.
Efterhånden som jeg begyndte at slappe af i dette nærvær, opdagede jeg, at opmærksomheden normalt slet ikke var fokuseret på den enkelte fods bevægelse. Det
skete kun i de særlige prekære øjeblikke, hvor foden synes at være på vej ud i en helt
umulig stilling - men alligevel i sidste øjeblik fandt sit fæste. Det meste af tiden var
opmærksomheden nærmest defokuseret: i den forstand at mit blik hvilede bredt over
stiens terræn ca. halvanden meter foran mig, og opmærksomheden var fokuseret på
samspillet mellem en ubestemt men dynamisk forbunden række af punkter i kroppen
og det underlag, den var på vej til at interagere med - svarende til det Allan Watts10 i
sin tid beskrev som feltoplevelse.
På et lidt højere niveau var bevægelsen fokuseret i intentionens jeg-vil-videre, og
efterhånden som jeg kom op, og den kystby, jeg var startet ud fra, forsvandt under
mig, fik jeg øje på det lille kapel oppe på højderyggen. Det var der jeg skulle op, og
jeg fornemmer og drives af tiltrækningen af dét på den anden side - Anopoli eller
Den høje by. Den særlige symbolske meningstillæggelse, som giver denne vandring
10

Engelsk-amerikansk forfatter (1915 - 1973) som sammentænker vestlig og østlig filosofi og verdensopfattelse i forhold til meditation og psykoterapi og som sådan inspirationskilde for den i 70erne nye integrative
psykologi. Se litteraturliste.
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dens helt særlige betydning, træder i fokus, og i korte øjeblik, efterhånden som jeg
nærmer mig toppen, så meget i fokus, at jeg uden sammenligning iøvrigt men i den
målsatte anstrengelses tunnelsyn begynder at kunne forstå de bjergbestigere, som
vælger at at dø på bjerget, fremfor at give op.
På det niveau er min intention samlet og målrettet: Jeg er på vej mod toppen (og
alt hvad det symbolsk står for og måtte indebære for mig), og jeg kommer frem. Men
i den konkrete bevægelse fra det ene øjeblik til det næste lykkedes det mig sædvanligvis først at fange intentionen i dens fysisk objektiverede og udfoldede form - dvs. i
selve bevægelsen.
I korte sekvenser kunne jeg flyde med den samlede bevægelse, som inkluderede
både krop og terræn, men kun i sjældne og specielt iøjenfaldende momenter lykkedes
det mig at fange subjektiviteten (dvs. friheden) i kroppens enkelte bevægelser. Jeg
fornemmer i min fascination, at den er der (friheden), men mit blik kommer hele
tiden for sent til at fange den som andet end objektgjort, kropslig bevægelse. Kun i
nogle få særligt prekære situationer, hvor en skræmthed for et øjeblik trækker min
opmærksomhed ud af rytmen og helt ned i fodens bevægelse, kan jeg i et glimt blive
identisk med det valg, der placerer foden. Ellers når den at placere sig, inden jeg får
øje på det.
Jeg er som subjekt optaget af at placere mig i forhold til min egen subjektivitet for
at lære den at kende, på samme måde som jeg kan lære min krop at kende og det
landskab, som jeg bevæger mig igennem, men det, jeg igen og igen bliver konfronteret med, er dens flygtighed i forhold til det om, som den/jeg allerede har forholdt
sig til - dvs. de objektiverede fænomener.
Jeg fornemmer min gang som sikker. Det er det, der giver mig selvtillid og gør, at
jeg overhovedet tør færdes i dette landskab. Når først jeg er i gang, bliver selvtilliden
til en mere bredt fokuseret tillid, som ved, at kroppen nok skal finde sin vej gennem
det knoprede og stikkende tørre landskab - helt uafhængigt af mit reflekterede overblik.
Bevidsthedsstrømmen forløber alt ialt og i det store hele som en funktionel enhed:
Jeg kommer op ad bjerget, glemmer ikke projektet undervejs til fordel for andre projekter, men intentionaliteten er ikke uden videre én og transparent for sig selv:
Jeg har sædvanligvis flere ting kørende på en gang. Nogle af disse er konkret forbundne med det, jeg er i gang med: som når jeg standser op for at overskue stien
videre frem. Andre tager opmærksomhed fra det: som når jeg går og tænker på den
lækre middag, jeg spiste nede ved havnen i går aftes, og overvejer, hvor jeg skal spise
i aften. Eller jeg ser op for at kigge ud over havet, får øje på en klynge alpevioler eller
fotograferer. Nogle af disse indfald er klart fokuserede, når de kommer ind, og
forsvinder igen, når de har effektueret sig, mens andre kører periodevis som en murren i baggrunden, eller de kan lægge sig som en stemning over en hel dags vandring.
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På trods af at min intention er enkel og målrettet mod bjerget, så er vandringen i
sig selv en kompleks proces, og der kan foregå mange andre ting samtidig, og jeg er
ikke i stand til fra øjeblik til øjeblik refleksivt at overskue dem alle. Ind imellem får
jeg øje på den ene intention, set ud fra den andens perspektiv, i objektiveret form og
uden at genkende dens subjektive udspring. Den ene intention kan således være
fremmed eller ubevidst for den anden.
Det ubevidste kan i denne forstand defineres som det, jeg gør eller lige har gjort,
og som jeg, set ud fra en anden motiverings perspektiv, ikke genkender som mit i sin
oprindelige motivering. De to motiveringer, som begge er mine og bevidst formulerbare, lever hver deres liv uden at se sig i forhold til hinanden.
Begrebet motivering betegner her handlingens historiske kontinuitet overfor dens
umiddelbare faktualitet, dvs. det at jeg pludseligt gør et eller andet. Jeg kan f.eks.
ønske at drikke mindre vin om aftenen, fordi det er dårligt for mit helbred, men
ønsker det samtidig, fordi det umiddelbart får mig til at føle mig godt tilpas. Når jeg
vågner op om morgenen med en bestemt fornemmelse i kroppen, kan jeg ikke forstå,
hvad der gik af mig i aftes, men den følgende aften efter en god dag i bjergene er det
igen helt indlysende, at det livet handler om er at sidde med en god flaske vin og
kigge udover havnen.
Sindet er ikke bare bipolært (som psykodynamikerne beskriver det). Det er bredt
fluktuerende. Jeg går ikke bare for at gå men også for at se, og ind imellem stopper
jeg op og kigger mig omkring, eller jeg får pludseligt øje på noget interessant og skal
have fat i fotografiapperatet. Det afbryder mig i min kropslige rytme og fordybelse.
Selv mens jeg går og er optaget af at gå, dukker der tanker op, som bringer mig helt
andre steder hen. Måske i en heftig diskussion med en ven eller kollega derhjemme
eller som vage drømmende tanker om, hvor fedt det er at ligge hjemme på sofaen og
læse avisen med en dampende kop te, der venter på at blive drukket. Selv når jeg tror,
at jeg er helt koncentreret i den fysiske bevægelse, kan der, når jeg bliver opmærksom
på det, være en baggrund af halvklare, ofte fragmenterede tanker og billeder; en slags
murren, der veksler i tydelighed, og hvor sprogligheden flyder sammen med andre
forståelsesformer.
Selve den forløbende udveksling med omgivelsene bevirker også, at intentionens
enhed og tidslige sammenhæng bliver afbrudt igen og igen. Selvom jeg går alene,
befinder jeg mig i udveksling med en verden, som reagerer tilbage på mine initiativer,
og som møder mig med hændelser, som set ud fra mit eget perspektiv er tilfældige.
Situationens åbenhed forløber ikke bare på subjekt- men også på objektsiden. Frihed
og tilfældighed er på denne måde tæt forbundne: En fugl flyver op, og jeg standser,
eller de røde mærker, jeg følger, er væk: jeg er faret vild i krat og klipper og må finde
tilbage til stien - og de tanker, der blev afbrudt. Hvad blev der af dem og vil de dukke
op igen?
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Mens jeg går videre kommer jeg i tanker om andre eksempler på sådanne brudte
intentionalitetsforløb: Jeg kommer kørende på min cykel ad de små grusveje omkring
mit sommerhus. Hen mod et venstresving sætter jeg farten ned og trækker helt ind til
venstre med opmærksomhed på en evt. modgående bil (der i givet fald vil fylde hele
vejen). I stedet er jeg lige ved at kollidere med en modgående cyklist, der holder pænt
ind til højre og derfor er usynlig lige op til, jeg møder ham.
Umiddelbart efter den lidt drammatiske undvigelse smiler jeg og siger: Vi klarede
den. Hvorefter den anden lidt krænket gør mig opmærksom på min placering helt ude
i venstre side. Jeg kigger mig forbavset omkring, det bliver klar for mig, at han har
ret, og jeg siger undskyld. Først senere forbinder jeg situationen efter med situationen
før: Både at jeg bevidst placerede mig i venstre side og min lidt uldne motivation for
at gøre det. Den uventede og lidt dramatiske hændelse skabte et brud i bevidsthedsforløbet, som bagefter blev genoprettet i to tempi.
Selve det at gå på et bjerg i et ujævnt og klippefuldt terræn indebærer i sig selv et
komplekst samspil mellem erkendelse og handling. Det er dog en erkendelsesform,
som jeg deler med gederne, og som ikke er sprogligt baseret. Det er dog en erkendelsesform, og dens defokuserede fokus er det samlede men dynamisk fleksible
udvekslingsrum mellem min kropslige intention og bevægelse og dets umiddelbare
omgivelser - hvilket først og fremmest vil sige stien.
At dets fokus er defokuseret betyder, at det er placeret ligeligt i en række for øjeblikkets afvikling afgørende polariteter: Kroppen og vejen, foden og stenen, afsættet
og resten af kroppen, afsættet, nedslaget og det næste skridt og det næste igen. At det
er dynamisk betyder, at det på en gang er konstant placeret på gangen, dvs. selve den
fremadgående udveksling, og samtidig fleksibelt i forhold til udvekslingens skiftende
krav: Nogle gange, f. eks. når fodfæstet er vanskeligt, trækker rummet sig sammen og
det defokuserede fokus er næsten helt fokuseret på fod og sten. Andre gange, når udvekslingen er jævn og ligetil, løfter jeg blikket og er til stede i et bredere rum.
Et niveau af den erkendende handlen er stifindingen og valg af vej. Stien er
afmærket med mærker af rød maling og sammen med fornemmelsen af sti i modsætning til vildmark er det dem jeg går efter. Ind imellem, når jeg kommer i tvivl, stopper jeg op og kigger mig søgende omkring, får øje på det næste mærke og ved (med
en lille lettelse), at jeg skal dén vej. Det kan forløbe som en ren ikke-sproglig orienteren sig i rummet eller med en lettelsens emotionalitet, der kan boble over i et sprogliggjort: dér er den, som samtidigt fungerer som afsæt for den videre bevægelse.
På et tidspunkt (på en anden tur hen langs kysten) er der en sti, der drejer fra og
jeg får øje på et lille kapel nede ad bjergsiden mod kysten. Jeg stopper op, tøver og
går så ned mod kapellet. I det konkrete tilfælde var jeg i stand til at holde overvejelsen ikke-sproglig, som en afvejelse af fornemmelser holdt op mod de to
forestillede perspektiver: ned omkrig kapellet eller direkte videre mod dagens mål, og
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vejen ned omkring kapellet føltes rigtigst. Men sprogliggørelsen var tæt på: Der var
noget med tid, som føltes rigtigt og som i øjeblikkene efter blev artikuleret som: Jeg
har tid nok. Og der var en behagelig forestilling om at sidde i skyggen af den lille
bygning og kigge udover havet. Jeg har ikke travlt, tænkte jeg derefter. Jeg er her for
at nyde det. Det var så tæt jeg kunne komme på en ikke-sprogligt, dvs. animalsk,
forestillings- og beslutningsproces. Nogenlunde sådan, tænkte jeg, tænker gederne bortset fra at de ikke har nogen problemer med tid og mål.
Jeg var i stand til at tænke det og træffe en holdbar beslutning uden at sprogliggøre det, men det krævede en særlig koncentration (at fastholde fokus på processen
uden at artikulere den) og den sproglige artikulering af den forestillings- og fornemmelsesbaserede afvejning kom umiddelbart bagefter.
Måske kan man kalde denne afvejningsform for subsproglig (i modsætning til
ikke-sproglig), i den forstand at den støttede sig på en sproglig strukturering uden at
artikulere den. Det er svært helt at få fokus på denne type tankeprocesser, men jeg
ved, at jeg i mange af mine daglige gøremål bevæger mig hurtigere, end jeg sprogligt
er i stand til at artikulere det. Ofte støtter jeg mig til korte sammenfattende artikuleringer af typen: Hér, tror jeg .... eller dér? ... nej dér!
Gederne bevæger sig også rundt i landskabet, de finder hen til de steder, hvor der
er føde og vand, og de stopper op, når de ser mig på stien. Men jeg tvivler på, at de er
i stand til at holde to forestillingskomplekser op mod hinanden: De tøver og går, når
jeg kommer for tæt på, dvs. når utrygheden ved mit nærvær bliver tilstrækkeligt stor.
På samme måde (forestiller jeg mig) er de i stand til at bevæge sig rundt efter én
forestilling - føde, vand, sikkerhed. Den ene forestilling forskubber den anden, der
måske dukker op igen bagefter. Forestiller jeg mig.
Subsproglige tankeprocesser er ikke det samme som reelt ikke- eller præsproglige,
og jeg vil næppe helt være i stand til at leve mig ind i, hvordan gederne tænker,
selvom jeg umiddelbart synes at kunne både se og gennemskue deres tanker, når de
bevæger sig rundt i landskabet. Det jeg kan se er deres intentioner, som de udtrykker
sig kropsligt.
Hvis man bruger ovenstående iagttagelser og overvejelser til at forstå forholdet
mellem den sproglige tanke og selve den erkendende indsigt, så må man kunne sige,
at selve det at bevæge sig rundt i et komplekst, fysisk terræn ikke kræver nogen form
for sproglighed. Jeg erkender umiddelbart i selve min handlen det til stadighed dynamisk skiftende udvekslingsrum gennem en triade af direkte sansebåret indsigt, fortolkende fornemmelse (sikkert - usikkert) og eftertjekkende erfaring.
Efter at have gået et stykke tid ved jeg, at jeg kan, og føler mig overordnet sikker
på benene, samtidig med at jeg konkret hele tiden tjekker min sikkerhed i forhold til
det konkrete underlag. Denne indsigt er konkret, spatialt struktureret og temporalt
forløbende, og de erfaringer, jeg gør mig, indlejrer sig umiddelbart og uden nogen
35

sproglig tanke i min følelse af sikkerhed eller usikkerhed. Efter at være faldet et par
gange bliver jeg umiddelbart mere forsigtig.
Så måske kan jeg alligevel på et vist niveau leve mig ind i den måde gederne
tænker på. De tænker sådan som jeg selv tænker, når jeg netop ikke tænker over en
basal fysisk beslutningsproces, som forløber. Den vigtigste forskel er, at de er udelte
til stede i disse alene følte beslutningsbevægelser. Jeg har sædvanligvis mange andre
ting kørende, og det er kun i korte momenter, at jeg er i stand til at glemme mig selv
og at tænke som en ged.
Den samme form for beslutnings- og erfaringsproces er gældende med hensyn til det
at finde vej, så længe det alene implicerer at følge stiens ind imellem ret så svage
spor. Mit blik er selektivt sporet ind på de mange små tegn, og jeg konceptualiserer
dem umiddelbart som sti, lige indtil det øjeblik, hvor jeg opdager, at denne visuelt
sete konceptualisering har mistet sit grundlag og er blevet en illusion.
Jeg bliver forvirret og ser mig omkring, indtil jeg får øje på en mere overbevisende udgave af tegnene eller et rødt mærke og går videre i den nye retning. Det
kan stadig foretages uden ord, men hvis jeg ser ordentligt efter, kan jeg fornemme, at
ordene er lige efter mig og måske bryder frem i konkrete ytringer af typen: hov? ....
nå, dér! Sprogligheden er lige under overfladen som en fornemmelse, der nærmest
kan beskrives som en ikke udtrykt sætning. En sætning, der, når jeg forsøger at fiksere den som uudtalt, presser på for at artikulere sig.
Jeg tænker, at denne form for komprimeret sproglig tænken også må spille en stor
rolle i den almindelige dagligdag, som når jeg f.eks. går rundt og ordner forskellige
ting i min lejlighed, og hvor mine beslutninger (om f.eks. at tage opvasken før jeg
ordner skrivebordet og pludseligt i stedet er i gang med at støvsuge) og handlinger
forløber hurtigere, end jeg er i stand til at tænke dem sprogligt. Men det er svært at
fange dem i et fokus og dermed bestemme deres form.
Endnu mere komplekst bliver det, når jeg prøver at bringe dette fokus på forholdet
mellem den sproglige tænken og andre ikke-sproglige former for tænken videre til at
ville iagttage og forstå, hvad det er, der sker i mere handlingsabstrakte situationer
som, når jeg sidder og tænker over noget jeg lige har læst i forhold til (sprogligt) at
fortælle om det eller at skrive det ned.
En ting forekommer dog klart, at selve sprogliggørelsen hele tiden finder sted i
samspil med andre mentale processer af ikke-sproglig karakter. Mest tydeligt har det
for mig været, da jeg i sin tid sad og prøvede at forstå eksistensfilosofiens grundbegreber: væren-i-verden f.eks. eller dérværen. Heideggers eksistentialer har det særkende, at de foruden at være almindelige sproglige symboler også, når man reflekterer
over dem, har en direkte og konkret påpegende funktion: Jeg mærker helt konkret
apostroffen i dérværen som et prik i mit nærvær, der gør det nærværende for mig selv,
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ligesom bindestregerne i væren-i-verden (i det øjeblik, hvor de går op for mig)
forbinder mig med den kop te, jeg har i hånden, på en ny og mere intimt levende
måde. Det gælder dog for alle ord, at de peger hen mod noget andet og en forståelse
af dette andet, som netop ikke er identisk med ordene selv.
Måske kan man sige det på den måde, at det er sproget, der gør den menneskelige
tanke mulig både i dens subsproglige og dens sprogligt udtrykte form, og at den
sproglige tanke er den struktur, der gør mere komplekse overvejelser og indsigter
mulige, men at den ikke er identisk med den indsigt, den er bærer af. Den konkrete
tanke er den påpegning, som set i forhold til sin kontekst, giver tænkeren og med ham
lytteren eller læseren mulighed for at udfolde det spændingsfelt, som ligger potentielt
i dens særlige konstellation, i en tilsvarende særlig seen ind i (indsigt i) noget virkeligt eller forestillet i verden. Kriteriet for denne tankens virkelighed er i næste omgang dens handlen.
Som da jeg i sin tid efter at have siddet og kæmpet et par timer med en ganske
kort tekst af Sartre uden at forstå et ord af den, gav op og gik en tur - og pludseligt
opdagede at de tanker, jeg konkret gik og tænkte, eksemplificerede den forståelse hos
Sartre, som jeg ikke havde været i stand til at tilegne mig begrebsligt.
At foretage en analyse som den ovenstående er naturligvis en kompleks sproglig proces, som kræver, at jeg holder både tungen og de ord, jeg bruger, lige i munden, men
under den sproglige forståelse ligger der et lag af konkret, mental handlen, som gradvist i samspil med den sproglige forståelse henad vejen ændrer min umiddelbare
virkelighedsopfattelse: Jeg begynder at forstå disse mange samspillende forløb af
komplekse men også sårbare processer, som holder sammen på min almindelige
dagligdags virkelighed og får den til at virke i sin sammenhæng, på en ny måde.
Jeg bliver opmærksom på dens flygtighed og sårbarhed og på, hvor utroligt lidt af
det, jeg normalt opfatter som mig og min verden, der er fremme i det enkelte øjeblik:
Som jeg sidder her nu, sidder jeg visuelt i en tåge med blikket rettet mod den blinkende tast på skærmen, og jeg ved intet (før nu hvor jeg skriver det) om hverken mig,
min familie, venner, historie eller fremtidsplaner. Alt det er alene repræsenteret af en
fornemmelse, som er uden navn, men som alligevel bringer mig sikkert videre fra det
ene øjeblik til det næste. Det, som reelt er min virkelighed, er her faktisk slet ikke, og
jeg må bare stole på, at det kommer, når og i den rækkefølge, jeg får brug for det.
Jeg begynder også at kune leve mig ind i, hvad der sker, når disse processer falder
fra hinanden, som det f. eks. sker i grænseområdet mellem søvn og vågen, eller hvis
jeg bliver dement, som min far var det i de sidste par år, han levede. Jeg bliver opmærksom på denne virkeligheds sårbarhed og relativitet. Den mister sin håndfasthed
og bliver uvirkelig på en måde, der dog ikke betyder, at den mister sin mening. Den
er sårbar som en flygtig kærlighedsaffære på en heldig aften, men den er stadig det,
som er. Den er ikke en illusion.
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Det, der mest slår mig, når jeg forsøger at iagttage de forløbende bevidsthedsformer, som de kommer og går, er dog foruden flygtigheden deres sammensathed
eller kompleksitet. Ikke alene forløber de dialektisk i et samspil mellem modsætninger, men disse forløbende samspil indgår samtidig i samspil med andre tilsvarende
samspillende forløb:
Som når jeg går og veksler mellem at være opmærksom på selve gangen, på at
opleve naturen og landskabet og på mit mål et sted oppe på den anden side af
bjergkammen. Dertil kommer de mere eller mindre indskudte eller gennemløbende
tanker om i går og i morgen og om det derhjemme, som jeg nok har skubbet lidt væk,
men som alligevel dukker op ind imellem.
Det mest forunderlige, når jeg tænker over det, er dog, at det i det store hele fungerer og i dagligdagens forskellige gøremål afbalancerer sig selv, uden at jeg behøver
at tænke over det. Det er først når jeg fokuserer direkte på det, at der bliver plads til
forvirring og undren.

Kompleksitet og reflekteret intuition
Det særlige ved det fænomenologiske perspektiv er således, at det i modsætning til de
reduktionistiske teoretiske tilgange, vi sædvanligvis betjener os af, åbner os for en
verden af næsten uendelig kompleksitet. Det gør den umiddelbart mere uoverskuelig
men åbner den også op for nye muligheder.
Begrebsligt kan kompleksitet beskrives som det, der overskrider den enkelte dialektiks simple forløb fra tese til antitese og syntese, som den er blevet beskrevet af
den tyske filosof Hegel11 og søgt omsat til vores forståelse af samfundsudviklingen af
Marx. Det er dog endnu ikke lykkedes os tilsvarende på begrebslig vis at artikulere
de strukturer, som kompleksiteten forløber efter.
Det kan beskrives som samspillet mellem de enkelte dialektiske samspil, men da
disse i deres samspil forskyder sig og ofte undervejs ændrer betegnelse, bliver de
uendelige, og kompleksiteten forbliver uoverskuelig for tanken og kan i sidste ende
kun begribes intuitivt. Det er derfor, at de store og for tanken tilfredsstillende systemer som f.eks. marxismen, psykoanalysen og dagens økonomiske teorier i sidste
ende og på trods af deres store forklaringsværdi, må vise sig at være reduktionistiske
og dermed ensidige.
De kan fremskrive bestemte udviklingstendenser i et tænkt forløb, men den virkelige udvikling vil aldrig kunne forløbe præcis sådan, som vi med selv det bedst
tænkelige analyseapparat vil være i stand til at forestille os det. Det konkrete forløb
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831).
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vil altid i selve sin forløben bibringe processen en række i sig selv uforudsigelige faktorer.
Omvendt er det også derfor, at beskrivelser, som forsøger at være tro mod denne
virkelighedens reelle kompleksitet, hurtigt bliver uoverskuelige. Jeg har her den
største respekt for den læser, der stadig hænger på, efter ovenstående tour de force op
ad bjerget. Også for mig selv har det været svært at få struktur på de samløbende processer, og beskrivelsen er et resultat af mange gennemskrivninger. Der mangler en
fast styrende men desværre også reducerende ide, og den endelige forståelse afbryder
hele tiden sig selv med nye perspektiver på det samme. Virkeligheden bliver en slags
kalejdoskop, hvor enhver forandring af perspektivet, ændrer hele billedet, og man kan
ikke entydigt sige hvilket, der er det rigtige.
Set ud fra den begrebslige rationalitets perspektiv kan man sige, at kompleksitet
adskiller sig fra modsætningsfuldhed ved på denne måde ikke at kunne overskues i et
enkelt dialektisk forløbende spor, Hvert enkeltspor forløber også i samspil med andre
spor, som både kan påvirke dets konkrete forløb og give det en særlig betydning, som
det ikke har i sig selv, og som derfor heller ikke kan overskues ud fra det enkelte
spors eget perspektiv.
Konkret betyder det, at jeg i det liv, jeg lever, ikke kan regne med logisk at kunne
tænke mig hele vejen frem til den løsning, der afbalancerer helheden. Tværtimod vil
dialektikken kun kunne føre mig ud ad et enkelt spor ad gangen, og den vil dermed
også forføre mig i retning af den ene eller den anden form for enøjethed. Der vil altid
også være noget andet at tage hensyn til, som måske helt forandrer det førstes betydning og benævnelse:
Det som f.eks. i den ene sammenhæng kan fremtræde som personlig styrke bliver i
den anden til stædighed eller forstokkethed - uden at det entydigt kan afgøres, hvilken
af de tre fortolkninger, der er den rigtige. Det er derfor, at vi ofte har brug for at sove
på det, som man siger: Det som jeg tænkte mig frem til i dag, får måske en anden betydning i morgen, når den særlige logiske fortryllelse har fortaget sig, og andre aspekter har konstelleret sig i min fornemmelse af den samlede situation.
En på længere sigt afbalanceret beslutning vil derfor sædvanligvis blive truffet i et
samspil mellem intuition og refleksion: Den sproglige refleksion er det, der i modsætning til min umiddelbare fornemmelse forholder sig til det specifikt nye i situationen, og er derfor afgørende for vores erfaringsudvikling, men vi kan ikke alene tænke
os gennem livet. Ind imellem er vi nødt til at stoppe op og mærke efter, hvordan det
tænkte føles, og i sidste ende er det ved at udvikle en sammenhængende intuitiv eller
følt form for refleksion, at vi kan udvikle os som mennesker. Man kan således sige, at
intuitionen er den funktion, der overskuer og samler den ekstra dimension, som kompleksiteten lægger til dialektikken, og refleksionen er det, der forholder sig til den og
lærer af den.
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Fænomenologien er således ikke den enkleste tilgang til psykologien, men til
gengæld er det den tilgang, der kommer tættest på at kunnet fange den menneskelige
tilværelse og med den de psykologiske processer, sådan som de reelt forløber. Den
bringer os helt tæt på oplevelsen, sådan som den opleves, samtidigt med at den med
et minimum af teoretisk fortolkning giver os mulighed for at fordybe os så langt ind i
de processer, den består af, som vi har brug for i den givne konkrete sammenhæng.
Indenfor det skønlitterære område har den skabt noget af det mest fordybende litteratur, der findes: som f.eks Marcel Proust’ På sporet af den tabte tid og i nyere tid
Pascal Merciers Perlmanns fortielser, og indenfor den praktiske psykologi og
psykoterapien anvendes den i den eksistentielt afgrænsede form, som den blandt andet er blevet beskrevet i Den ligeværdige dialog12. Den eksistentielt fænomenologiske metode er her kendetegnet ved, at kompleksitetens mangetydighed er afgrænset
og styret af personens eksistentielle rettethed ind i livsprocesserne. Den kan således
alt efter behov fungere over et bredt spektrum af fordybelse og målrettethed.

Sammenfatning
Ovenstående er tænkt som en præsentation af den menneskelige bevidsthedsform, sådan som den tager sig ud set gennem den fænomenologiske beskrivelses briller, men
jo tættere jeg går på den konkrete oplevelse, desto tydeligere bliver det, at denne ikke
uden videre lader sig indfange i en sproglig beskrivelse.
Selve den fornemmelse eller intuition, som øjeblik for øjeblik er styrende for mine
handlinger, er så mættet af kompleks information og betydning, at den ikke i sig selv
kan omsættes til lineær sproglig beskrivelse. For at beskrive den er jeg nødt til at
lægge et bestemt perspektiv på den og fortolke den i lyset af dette. Bagefter kan jeg
så anlægge et andet perspektiv og dermed fortolke den samme fornemmelse ind i et
andet men tidsligt samforløbende forløb og så fremdeles.
Som når jeg f.eks. forsøger at beskrive min vandring skridt for skridt, som en
stifinding og som en vandring mod et mål. I realiteten er det der alt sammen indeholdt
i den samme komplekse fornemmelse, og det er først i efterrefleksionen, at jeg kan
forsøge at vikle det ud fra hinanden for at kunne sprogliggøre det - uden dog nogensinde at kunne gøre mig håb om at udtømme dets indhold. Der vil til stadighed, i
det omfang jeg er i stand til at fastholde den oprindelige fornemmelse, være nye perspektiver at anlægge og udforske.
Efter denne præsentation af emnet for min undersøgelse vil jeg iføre mig de historiske briller for at prøve at få en forståelse af den moderne menneskelige bevids12

For flere henvisninger se Hansen (2009) s. 20-21.
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thedsform, sådan som den har udviklet sig gennem sin biologiske og kulturelle historie - fra at være flokdyr til at blive samfundsvæsener. Det vil komme til at foregå som
en gennemgang af de fire niveauer af virkelighed, som tilsammen konstituerer den
virkelighed, som vi lever i i dag: Den naturgivne, den sproglige, den visionært symbolske og den begrebsbaserede virkelighed.
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3. kapitel: Den naturgivne virkelighed

Bevidsthed og biologisk liv
Den menneskelige virkelighed er biologisk i den forstand, at den udspringer af den
biologiske udvikling som sådan, og at den basalt er nedfældet i vores krop som det,
kulturen grunder sig i. Det er gennem vores særlige sanser og motoriske potentiale, at
vi konstituerer den særlige verden, vi som mennesker lever i. Jordens andre arter
konstituerer tilsvarende deres verdener, som virker på deres måder. Hver art er netop
kendetegnet ved, at den gennem sin særlige virksomhed, dvs. den måde den historisk
set har involveret sig i verden på, etablerer det møde med den transcendente verden,
som skaber dens særlige verden som art.
Regnorme lever i regnormeverdener og løver lever i deres særlige verden. Nogle
af disse verdener er på grund af de biologiske forskelle så forskellige, at intet subjektivt møde synes muligt. De utallige og navnløse insekter f.eks. som jeg deler mit hus
med, men kun oplever som efterladte spind i krogene. Andre arter lever derimod i tæt
og subjektiv udveksling med hinanden. Mennesker og deres hunde f. eks. - eller
måske snarere hunde og deres mennesker - har igennem de sidste mange tusinde år
levet så tæt sammen, at vi uden videre forstår hinanden: Først omkring fælles jagt og
fordeling af byttet og siden omkring alt muligt andet. Når jeg ser på min hund og den
ser tilbage, så bliver der kommunikeret det, der er nødvendig for det, vi har med hinanden.
Min virkelighed er kropslig i den forstand, at den er en funktion af mit kropslige
engagement i verden, dvs. min virksomhed: Jeg forstår det, jeg er beskæftiget med,
og jeg forstår det i forhold til min intention: Jeg forstår solen og skyerne ud fra min
lyst til at ligge og blive varm og solbrændt, og min forståelse baserer sig på den
følelse jeg får i huden, når solen skinner på den, i modsætning til, når det regner. Jeg
nyder stilheden, duftene og de naturlige lyde i skoven omkring mig. Helt anderledes
end hvis det drejede sig om at dyrke jorden, eller hvis jeg var på jagt.
Det naturgivne aspekt af vores virkelighed er således en funktion af vores biologiske
art og en følge af dens historiske udveksling med den transcendente verden, den er
opstået i og af. Den er en funktion af de særlige muligheder og udfordringer i verden,
som har gjort, at mennesker har udviklet deres arme og ben, som de har, deres hænder
og fingre, tale- og tænkeorganer. At tænke og tale er således biologisk givne muligheder, som vi er født med, uadskilleligt forbundet med vores hænders mulighed for
at bruge værktøj og at så frø i jorden - og at skrive, som jeg gør lige nu.
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En hundekrop har ikke organer til at skære et byttedyr ud og at lægge en del hen
til forråd. Derfor slog hundene sig på menneskene. Det stabiliserede deres forsyningssituation. Til gengæld fik menneskene del i hundens særlige lugtesans, dens hurtighed og villighed til at adlyde og gøre det hårdeste arbejde.
Dette naturgivne niveau af virkelighed er givet med vores krops strukturelle udformning og derudover indlejret i den som særlige medfødte præferencer: det vi plejer at
kalde instinkter. Et spædbarn kigger f.eks. længere på noget, der ligner et menneskeligt ansigt, end på andre figurationer13. Det er en fylogenetisk meningsdannelse eller
erfaring, vi er født med: At vi forholder os til mennesker, og at vi blandt andet gør det
ved at aflæse deres ansigt. Spædbarnet ved instinktivt, at det er der, det foregår.
På samme måde ved det, når det er sultent, at det er munden, det drejer sig om, og
det tager det ind, som det får tilbudt, og synker det, hvis det føles rigtigt og spytter
det ud og beklager sig højlydt, hvis det føles forkert. Sålænge dets krop er spæd, og
alt handler om at få, og dets eneste måde at beskytte sig på består i at afvise.
På samme måde ændrer ens opfattelse af verden sig, når man kommer i puberteten, og det modsatte køn pludseligt fremstår med en ny og prægnant modsathed
og betydning, som ikke var der kort tid før. Selv min kedsommeligt gammelkendte
søster har del i dette nye og spændende.
Dette naturgivne aspekt af virkeligheden er basalt og ligger til grund for resten af det
at være menneske. For dyr er det det, der er, og som naturgivent giver mening og retning til deres handlinger. For dem fremstår livets mening entydigt og prægnant, og
det ligger udenfor deres horisont at stille spørgsmål til den. De føler og handler
derefter. Småfuglene i havens buske spørger ikke, om det giver mening at sætte
afkom i verden eller overvejer singlelivets fordele. Når det bliver forår, lader de sig
uden videre gribe af forplantningens lyst med alt, hvad det indbærer for den enkelte
art.
For mennesket er denne naturgivne mening med livet mindre entydig. Mennesket
er for det første kendetegnet ved at kunne forholde sig til sin egen natur - helt til
grænsen af at fornægte eller forkaste den - og derudover har det gennem denne sin
aktive og reflekterende forholden sig udviklet det naturgivne grundlag i et utal af
forskellige former, som er kulturelt betingede: Mennesket æder ikke bare, hvad det
plejer at æde. Det forholder sig til forskellige mulige fødeemner, som det tilbereder
på stadig flere måder og videregiver kulturelt som tradition og sædvane til sine
efterkommere.
Det forhindrer dog ikke - ligegyldigt hvor kunstfærdig og varieret f.eks. gastronomien eller elskovskunsten måtte blive - at det er den samme naturgivne lyst og
13
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nødvendighed, der ligger til grund for fantasien, og som i sidste ende sætter en
grænse for dens sofistikation. Dog sådan at man vel må se nysgerrigheden og med
den trangen til bruge og at realisere den særlige menneskelige evne til at eksperimentere og at udforske nye muligheder som en del af den særlige menneskelige natur.
Vi bliver aldrig trætte af at spise, når vi er sultne, men for de fleste taber livet i
mening, hvis det reduceres til en stadig gentagelse af de samme basale elementers
sovs og kartofler. Måske kan man se dette behov for variation og udvikling som et
særligt menneskeligt instinkt, der kommer ind med udviklingen af menneskets
hukommelse og særlige tidsopfattelse.
Et får eller en ræv lever i det samme evigt forløbende nu, uden forestillinger om
fortid eller fremtid, og har derfor ikke brug for variation. Det samme bevarer den
samme nyhed og tiltrækning hver gang, fordi der umiddelbart kun findes denne ene
gang, som er nu. Spurvene siger ikke: Nu igen!! når det bliver forår. De gribes bare af
lysten.

Instinkt og værdi
Almindeligt sprogbrug skelner mellem drift og instinkt på den måde, at drift betegner
den til grund liggende biologiske nødvendighed for at spise, drikke, sove, forplante
sig osv. mens instinkt betegner den specifikke adfærd, som realiserer driften: Alle fugle spiser og forplanter sig, men hver art er kendetegnet ved dens særlige instinktivt
givne måde at gøre det på. For menneskets vedkommende er det næppe muligt at udskille ren instinktiv adfærd fra det, som er kulturelt og personligt betinget. Dertil har
udviklingen stået på for længe, og det kulturelle er, som jeg antydede det ovenfor,
blevet en slags sekundær menneskelig natur.
Alligevel er instinktiv adfærd hos mennesket i et vist omfang blevet undersøgt,
men netop kun som adfærd - dvs. abstraheret fra adfærdens subjektive side. På denne
måde har man f.eks. kunnet kortlægge den menneskelige alfa-hans særlige adfærdsmønster. Helt i forlængelse af den tilsvarende forskning man har lavet med aber.
Denne måde at anskue mennesket på må dog opfattes som reduktionistisk, fordi
den netop ser bort fra det specifikt menneskelige og dermed reducerer mennesket til
noget, der er mindre end det, vi reelt er. Selvom vi naturligvis viderefører arven fra
vores abelignende forfædre, så er vi ikke aber. Der er kommet noget andet til, og
dette andet er, som jeg vil komme tilbage til, sproget og med det også hukommelse,
tid og refleksion.
For en fænomenologisk betragtning er det naturligvis denne subjektive side, der er
i fokus, og spørgsmålet må her blive: Hvordan opleves instinktivt given mening og
værdi, og hvordan sætter den sig subjektivt igennem til handling? Det korte svar er, at
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det naturlige først og fremmest er kendetegnet ved, at det er selvfølgeligt og uden
tvivl: Jeg går på mine ben og griber ud med mine arme, og det er først, hvis jeg bliver
handicappet, at jeg bliver opmærksom, at det samme kan gøres på andre måder. Det
samme gælder for naturligt givne værdier som mad og drikke, når man er sulten og
tørstig: Det følger af sig selv at spise og at drikke. Det er ikke noget, jeg behøver at
tænke mig frem til.
Det er først, når det, der giver sig instinktivt, kommer i modsætning til mit liv på
det kulturelt sociale eller personlige plan, at naturlige værdier kan få en særlig værdi
og fascination, som går ud over det naturlige - som f.eks. overspisning som reaktion
på et ideal om sundhed eller slankhed. Eller som stegt flæsk for den religiøst fastende
eller tøjlesløs sex i et seksuelt reguleret samfund.
Den instinktivt givne lyst er kendetegnet ved, at den i sig selv er førsproglig. Det
betyder, at den er i udfoldelse, allerede inden jeg begynder at tænke. Og selvom vi
måske nok kan tale om det, når vi bliver opmærksomme på det, så er det i sig selv
noget andet, end det vi taler om, og det kan måske slet ikke sprogliggøres, uden at at
vi fjerner os fra det. Det er f.eks. sjældent særligt sexet at tale om vores sexliv, og når
det alligevel nogle gange bliver det, så er det, når seksualiteten invaderer talen, og der
reelt kommer til at foregå noget andet, end det, vi taler om. Sexuel tale, som føles
seksuelt, er næsten altid tvetydig.
Det betyder, at det instinktive niveau af vores virkelighed i højere grad end det
kulturelle og det personlige kan leve og udfolde sig adskilt fra det, vi sprogligt
tænker. Det gælder både personligt og samfundsmæssigt, og måske er det en af grundene til, at f. eks. kønsrollerne kan blive ved med at volde vanskeligheder: Naturen
lever sit eget liv mere eller mindre adskilt fra, hvad vi kan finde på at sige og mene
om den.
Mennesket adskiller sig på afgørende punkter fra de pattedyr og primater, som er
vores nærmeste biologiske slægtninge, men biologien og de instinkter, der udspringer
af denne, forbliver dog det grundlag, som det særligt menneskelige udvikler sig af.
De er medgivet os fra fødselen, hvorimod kulturen og med den de særlige kulturelt
formede udgaver af instinkterne videregives fra den ene generation til den næste gennem indlæring.
Fænomenologisk fremtræder disse underliggende fornemmelser som den helt
umiddelbare og (i det mindste i første omgang) sprogligt uartikulerede værdiorientering og motivation, som følger naturligt af vores biologiske væren i verden - både som
individer og som samfund. De fremstår som selvindlysende og føles uden videre
meningsfulde - helt uafhængigt af, hvad vi iøvrigt siger og tænker. Det frække og liderlige er sekundært i den forstand, at det netop først opstår i kontrasten til det, vi
tænker og ikke mindst tænker, at andre tænker.
Man kan sige, at denne basale biologisk funderede værdiorientering er
grundlæggende for al videre meningsdannelse, og jeg vil ofte kunne lette en akut
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følelse af personlig, intellektuel meningsløshed ved at gå en god lang tur og mærke
den følelse af appetit og træthed, som indfinder sig bagefter. Det opleves i de fleste
sammenhænge uden videre meningsfuldt at føle sig kropsligt i live.
At leve og at overleve ligger som en naturligt given værdi i enhver levende organisme, men i og med at denne overlevelse allerede i sin naturgivne form finder sted i
en sammenhæng, er der også et vist naturligt hensyn: En ræv kan i lutter overflod
rasere et helt hønsehus, men i sit naturlige habitat, vil den befinde sig i en naturlig
balance til sine byttedyr. At mennesket er socialt betyder derudover, at vi er
afhængige af hinanden for i fællesskab at skabe en verden, som vi kan leve og overleve i. Mennesker bliver først til mennesker i en konkret, samfundsmæssig sammenhæng, og vi er ikke i stand til at overleve hverken mentalt eller fysisk udenfor en sådan social sammenhæng.
En socialistisk samfundsideologi er således mere i overensstemmelse med vores
biologiske udgangspunkt end en individualistisk: Enhver er netop ikke “sin egen
lykkes smed” : Det liv, jeg skaber for mig selv, vil altid være baseret på de muligheder, fællesskabet tilbyder mig - på det sted, i den position og på præcis det historiske
tidspunkt, hvor jeg træder ind på den givne scene. Det er i præcis den sammenhæng,
at jeg skaber mit liv og det er der og på det grundlag, at jeg skaber min eventuelle
lykke eller ulykke.
Hvis Bill Gates var blevet født nogle få år tidligere eller senere, ville han have han
været forkert placeret i forhold til udviklingen, og det ville have været en anden, der
var blevet Bill Gates, og designet på Windows ville være blevet lige netop så meget
anderledes, at det kunne begrunde, at han også hed noget andet end Bill Gates. Det
samme ville have været tilfældet, hvis han var blevet født i Bulgarien eller et hvilketsomehelst andet sted, end netop der, hvor han blev født.
Det er dette kulturelt baserede fællesskab, som har skabt vores art, og det er en del
af dens særlige succes på jorden, og det må derfor også være en del af den biologi,
som kulturen bygger videre på. Yngelplejeinstinktet er basalt for enhver højerestående dyrearts videreførelse, men menneskets sociale instinkt går langt videre end
det. Det er det, der sætter os i stand til at organisere os i samfund, og det er som samfund, at vi skaber den materielle og kulturelle verden, vi lever i, og det er ved at indføres i den, at vi overhovedet som individer bliver til mennesker.
I denne forstand er mennesket af naturen ikke bare egoistisk men også altruistisk,
men paradoksalt nok er selve denne grundlæggende altruisme eller socialitet samtidigt også forudsætningen for menneskets ondskab. Ondskab er noget andet end aggressivitet: Rovdyr er aggressive som en del af deres natur og for at overleve, og det
er planteædere sådan set også: De har brug for plads til afgræsning på sletten og
befinder sig derfor i et konkurrenceforhold til andre planteædere. Hvis for mange
hjorte bliver koncentrerede på et for lille område, bliver de stressede.
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På samme måde er mennesker aggressive: Vi har brug for albuerum for at kunne
udfolde vores potentiale, men vi kan ikke alle være festens midtpunkt eller det
sprudlende livstykke på arbejdspladsen. I den forstand befinder vi os i et konkurrenceforhold selv til vores nærmeste - ja, måske især til vores nærmeste. Vi skubber
måske ikke direkte vores søskende ud af reden, men de stærkere klemmer helt sikkert
de svagere. Selv den mest kærlige familie er samtidigt udtryk for en bestemt magtbalance, som kan være konstruktiv eller destruktiv.
Dette er dog ikke det samme som ondskab. En ræv er ikke ond, når den fanger en
mus, og jeg er heller ikke nødvendigvis ond, hvis jeg som dreng dominerer min lillebror - selvom der kan være elementer af ondskab i det. Grundlæggende tager jeg bare
min plads og elsker ham måske højt samtidig og er parat til at gøre alt for at hjælpe
ham, når andre presser ham.
Ondskab kræver paradoksalt nok, at jeg er opmærksom på den smerte jeg forvolder, og at jeg lever mig ind i den. Hvilket er det samme som at sige, at ondskab kræver
medmenneskelighed. Det kræver, at jeg har et forhold til mine ofre som levende og
oplevende væsener, som kan gøre det interessant at tilføje dem skade og smerte.
Hvad enten jeg træder på en myre eller spærrer min datter inde i kælderen for at
kunne voldtage hende efter behag.
I den forstand er menneskelig afstumpethed heller ikke ondskab. Det gælder både,
når denne afstumpethed er personlig, og når den er socialt betinget: Slagteriarbejdere
lever af at forvolde smerte og død, men det betyder ikke, at de hverken er onde eller
personligt afstumpede - i den verden vi lever i.
På samme måde kunne fortidens store hærførere give ordre til at nedslagte en hel
bys befolkning. Cæsar var i den forbindelse berømt for sin mildhed, men det holdt
ham ikke tilbage fra at beordre de værste grusomheder, når han mente, at det tjente i
sagens interesse. Det usædvanlige var mildheden, ikke grusomheden. Cæsar var som
person formodentlig hverken afstumpet eller ond, men set ud fra andre målestokke vil
man uden tvivl kunne betragte både den danske svine- og kyllingeproduktion og den
særlige krigens logik, som også i dag trives i bedste velgående under demokratiet og
de internationale konventioners slørlette dække, som udtryk for social afstumpethed.
Ondskab er således en særlig menneskelig evne på samme måde som de mere personlige former for kærlighed. Aggressivitet derimod er et grundlæggende biologisk
potentiale, som kan iagttages selv hos encellede organismer, når der er tilstrækkeligt
mange af dem. Det samme gælder formodentlig også for kærlighed: Naturen er, når
det kommer til stykket, samarbejde før den er konkurrence. Mere om det senere.
Når vi taler om instinkter, er vi, som tidligere nævnt, vant til at tale om dem i rent objektiverede former som dyreadfærd. En alligator er f.eks. genetisk programmeret til
en ganske bestemt yngelplejeadfærd, som dyreadfærdsforskere iagttager og beskriver
helt abstraheret fra dyrets eventuelle oplevelse. Derfor har vi også svært ved at
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forholde os til det instinktuelle niveau af vores egen oplevelse, og den forskning, der
trods alt finder sted på det område, er tilsvarende ren adfærdsforskning og helt
fremmedgjort fra forsøgsobjekternes subjektive oplevelse.
Vi kan uden større besvær genkende både alfa-hanner og “bavianer” i vores omgangskreds. Men hvad er jeg selv - og hvad gør det i givet fald ved min selvopfattelse
og mine muligheder for at ændre mig til noget mere elskværdigt at se mig selv som f.
eks. “bavian”? Bavianen, hans harem af hunner og de mange udstødte hanner er en
bestemt måde at organisere sig socialt på hos en bestemt abeart. Et tilsvarende
genetisk potentiale synes også at findes hos mennesket, hvor det dog på grund af
menneskets langt mere komplekse socialt kulturelle organisering og dets særlige evne
for sproglig refleksion udfolder sig i en lang række meget varierende former, hvoraf
nogle trods alt er mere godartede end andre.
Den helt grundlæggende oplevelse af at være henholdsvis mand eller kvinde,
ifølge hvilken en god kvinde er hende, der får mig til at føle mig som rigtig mand og
omvendt, er for mig at se et af de steder, hvor den biologiske psykologi møder
fænomenologien på en for de fleste genkendelig måde. Det næste og langt mere komplicerede spørgsmål er, hvad det så vil sige at være henholdsvis mand og kvinde i
denne forstand. Det vil jeg komme tilbage til.
Den i denne sammenhæng afgørende pointe er, at det instinktive niveau findes
som en del af vores givne potentiale. Det både orienterer og motiverer os - som et
udgangspunkt for det, vi i det konkret levede liv gør os selv og hinanden til. At være
motiveret er ikke det samme som at være determineret, men hvis ikke vi kender og
sprogligt prøver at forstå denne basale form for motivation, så forbliver den uartikuleret og finder sine egne veje adskilt fra det, vi sprogligt bilder os ind at mene og
forstå.
Debatten omkring kønsrollerne er stadig det bedste eksempel på dette. Igennem
det meste af det 20. århundrede har vi med større og mindre held bestræbt os på at
ændre disse, og samtidigt har der været bestemte og nogle gange voldsomt destruktive former for fascination, der har trukket os tilbage mod status quo: Længselen efter
den store mand, som kunne sætte tingene på plads, eller massevoldtægt som en måde
at tage et erobret land i besiddelse på. I det almindelige normaldanske samliv
fremtræder det måske mest som en konflikt mellem at bevare den seksuelle gnist i
parforholdet og et samtidigt ønske om at leve ligeværdigt. Der er ikke noget, der tyder på, at vi instinktivt bliver tiltrukket af unisex, men måske findes der andre veje.
Det er kendetegnet for den instinktivt givne værdiorientering, at den i sig selv er givet
entydigt og ikke-sprogligt som lyst og umiddelbar meningsfuldhed. For dyret betyder
det, at det lever i en verden, hvor godt og skidt på forhånd er givet, og hvor dets valg
derfor er tilsvarende enkle og ligetil. Det mærker umiddelbart, hvad det skal, og gør
det uden videre. Der er ingen indre tilgang til tvivl.
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For mennesket er det mere kompliceret både fordi lysten fremtræder i en socialt
kulturel form og kontekst, og fordi det også som individ har mulighed for at forholde
sig til sin egen natur og så at sige bygge videre på den uden dog at kunne sætte sig
helt ud over den. Det er en del af menneskets natur, at det kun kan blive menneske
gennem samspillet med andre mennesker. Det gælder til en vis grad også for dyr, men
det der adskiller menneskelighed fra f.eks. kattelighed er mængden af den viden, der
formidles som kultur, er voldsomt meget større for mennesker end for katte.
Kultur er kendetegnet ved, at det formidles fra generation til generation gennem
indlæring, og det adskiller sig fra natur ved, at det indenfor den samme generation
kan ændres og tage ved lære af fælles erfaring. Det giver en langt hurtigere tilpasning
end naturens genetiske udvælgelse og er dermed grundlaget for menneskets succes
som invasiv art på jorden.
Pattedyr har i en vis forstand også kultur: Hvis moskusoksen tages fra sin mor
som spæd og vokser op blandt mennesker, vil den ikke senere kunne klare sig i naturen som moskusokse sammen med andre moskusokser. Den samme kulturelle
afhængighed findes ikke hos laverestående dyrearter. En flok haletudser vil til enhver
tid ligegyldigt hvor, man sætter den ud, vide, hvad de skal gøre, og hvis sammenhængen passer til det, de gør, vil de etablere et frøunivers. Hvis ikke, vil de omkomme.
De bærer deres arts fulde viden genetisk som en helt fastlagt måde at gøre tingene på.
Kultur er fleksibelt men også sårbart i den forstand, at det ikke kan springe en
generation over: Et givent håndværk er væk, når der ikke længere er nogen, der
videregiver det, og det samme gælder for den måde, vi organiserer vores samfund på.
Demokrati er ikke noget vi har, men noget vi genskaber i hver ny generation. Eller
også begynder vi at tage det for givet, og vi glemmer at videregive og videreudvikle
det. Set i forhold til dyrenes univers, hvor enhver værdi fremtræder konkret, klart og
entydigt - for en sulten frø vil en flue altid være tiltrækkende - så er det menneskelige
univers sårbart og komplekst, fuldt af muligheder, men også fuldt af tvivl og fejlmuligheder.
Lidt mere bredt kan man sige, at det naturlige univers fremtræder entydigt i sin
fulde værdi. Hvis det går godt, så er det godt og det føles godt. Der er intet til at
forstyrre det umiddelbart sansede og føltes glans. Til gengæld er der for det enkelte
individ eller den enkelte population heller ikke nogen formildende omstændigheder,
når det gå skidt: Gode år veksler med dårlige år.
Kultur giver større mulighed for fleksibilitet og dermed tilpasning. På den anden
side kan den også relativt hurtigt mistes: For mennesker, der over generationer lever i
sult og elendighed, er sult sult uden formildende tanker om noget andet. De vil gradvist miste deres kultur og dermed også niveauer af deres menneskelighed. En fungerende kulturel virkelighed er således ikke noget givent. Den må til stadighed skabes og genskabes.
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Den naturgivne værdiorientering er umiddelbar og ureflekteret. Hos laverestående dyr
er den givet individet fra fødslen som en vished om den rette handling i enhver situation, og hos de højere udviklede som et potentiale, der umiddelbart vækkes i
samværet med moderen og andre artsfæller. Hos mennesket ligger denne form for
værdi og værdiorientering en hel del mere åbent. Det betyder, at den under alle omstændigheder fremtræder i en indlært og kulturelt given form. Derudover kan den
være i konflikt med andre kulturelt givne former for værdi. For den enkelte som individ kan naturgivne værdier fremstå mere eller mindre tvingende (selv i vores stærkt
seksualiserede samfund er der faktisk mennesker, som finder sex uinteressant), men
som samfund kommer vi næppe nogensinde helt udenom dem. Vi må nødvendigvis
basere os på dem - i en eller anden form.
At de naturgivne værdier er fleksible betyder i denne sammenhæng, at de kan udfoldes på mange forskellige måder, hvoraf en del vil kunne være fuldt tilfredsstillende. Følelsen af at være mand f.eks. eller kvinde kan vækkes på forskellig vis. Det
er dog ikke enhver tænkt eller politisk korrekt kønsrolleforeskrift, der vækker den.
Fænomenologisk er naturgiven værdi, som sagt, kendetegnet ved, at den præsenterer sin særlige betydning bagom den sproglige refleksion som en uartikuleret men
ofte umiskendelig fascination eller bare følelse af rigtighed. Den kan derfor leve sit
liv helt uafhængigt af refleksionen - man tænker slet ikke over den - og ofte også i lodret modstrid med den - hvilket dog kan vække til eftertanke, men ikke nødvendigvis
gør det. De to niveauer af virkelighed kan sagtens holdes adskilte.
En mand og en kvinde kan f.eks. gå ud at spise sammen. Mens de spiser, har de en
interessant og engageret samtale om vigtigheden af kønnenes ligeberettigelse og lige
løn for lige arbejde, men når regningen kommer, tager manden den helt naturligt og
betaler. Det sker uden, at nogen af dem nødvendigvis tænker nærmere over det, men
det skaber et lidt andet udgangspunkt for aftenens videre forløb, end hvis de havde
betalt hver for sig.
Den kulturelt udviklede fleksibilitet betyder desuden, at fascinationen udover at
variere i sin udfoldelse også kan inddrage en række bibetydninger, som alle er menneskelige, men som kan være mere eller mindre fascinerende for den enkelte. Det er
her stadig nærliggende at tænke på sex: Der er næppe nogen grænse for, hvad der kan
seksualiseres, men det samme gælder faktisk også for den fascination, som er forbundet med f. eks. fødeindtagelse eller fysisk aktivitet. Kombineret med og ofte også i
konflikt med menneskets andre mulige værdiorienteringer er potentialet - for ikke at
sige markedet - nærmest uendeligt.

Følelser som følt forståelse - dvs. relationsformer, der på en gang er
kognitivt og motivationelt styrede
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Forståelse og kropsligt følt fornemmelse er intentionalitetens to sider. Det betyder, at
jeg allerede i min umiddelbare rettethed ind i en given situation - som når jeg f.eks. er
på vej ud i en overhaling og kigger frem forbi den forankørende lastbil - kognitivt opfatter situationen fremefter, samtidigt med at denne opfattelse føles på en bestemt
måde, som er afgørende for, om jeg kører frem eller holder tilbage. Det er normalt
ikke noget, jeg behøver at tænke over: Jeg ser og fornemmer situationen i ét samlet
kropsligt følt blik og gør derefter det ene eller det andet.
En følelse - som vi normalt bruger dette ord - kan således forstås som en på en
gang kognitiv og følt måde at relatere sig til en given situation på. Den forbinder den
værdiorientering eller motivation, jeg nærmer mig situationen med, med den opfattelse, jeg sanset og umiddelbart fortolket får af den, i et enkelt kropsligt følt moment,
der sætter mig i stand til konkret at handle på den. Denne følte forståelse er det, der
sætter mig i stand til at handle på en måde, der er i overensstemmelse både med min
hensigt (det motivationelle aspekt) og med den opfattelse, jeg umiddelbart får af det
forløbende stykke virkelighed (det kognitive aspekt).
Denne syntese af forståelse og fornemmelse er en forudsætning for handling, og
den er det, der forbinder individet med situationen i det konkrete øjeblik. Den samler
så at sige individets livserfaring i dét følte moment, som sætter det i stand til at handle lige dér. Det gælder for dyr såvel som for mennesker, dvs. førsprogligt såvel som
sprogligt reflekteret. Det er ikke muligt alene at tænke sig frem til en effektiv beslutning: Det er den følte rigtighed, der gør tanken effektuerbar.
Denne følte forståelse må i den ene eller den anden form formodes at være
grundlæggende for subjektivitetens måde at fungere på: Også en bananflues gøren og
laden er udtryk for motivation og situationsforståelse og ligeså effektiv indenfor
rammerne af bananfluens univers som et menneskes indenfor rammerne af sit: Den
opsøger fødeemner og flyver bort, når jeg nærmer mig med en finger for at kvase den.
Det er dog klart, at bananfluens oplevelse må være ligeså forskellig fra menneskets
som dens biologi. Jeg kan umiddelbart forstå den intention, jeg ser udtrykt i dens adfærd, men jeg lever mig ikke ind i dens subjektivitet og får kun lidt dårlig samvittighed, når jeg kvaser den.
Det er først i mødet med pattedyrenes mere beslægtede fysiognomi, at jeg umiddelbart kan få en fornemmelse intersubjektiv kontakt og udveksling. Igen er det nok
hunden, der er det mest tydelige eksempel, fordi vi har levet sammen med den i gennem så mange årtusinder: Jeg kan smile til min hund og den “smiler” tilbage på en
måde, der ikke er til at misforstå. Hvis jeg bliver ked af det, registrerer den det, og
reagerer på måder, der gør, at jeg føler mig sammen med den (men naturligvis ikke
forstået) i min sorg. Men også aber kan etablere sådanne følelsesmæssige relationer
til mennesker til glæde og fornøjelse for begge parter.
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Man kan på denne måde sige, at følelsen er den animalske del af vores kognitive
system, og det er den del vi bruger, når vi forsøger at kommunikere med et dyr eller
et lille barn. Foruden at den er grundlaget for den del af vores menneskelighed, som
følger efter.
Følelser baserer sig på erfaring: den fylogenetiske, dvs. den instinktive og genetisk
etablerede, og for menneskets vedkommende yderligere den kulturelt givne og den,
individet selv gennem sit levede liv har gjort sig. De er desuden forbundne med mere
eller mindre specifikke handleimpulser, men ligegyldigt hvor specifik den resulterende adfærd er, kan den ikke forstås som blot og bar programmering som hos en
robot. En levende organismes reaktion vil altid også være udtryk for en eller anden
grad af konkret tilpasset opfattelse:
Bestemte fuglearter bygger f.eks. den samme slags reder på den samme slags
steder, men den enkelte fugl opsøger et konkret passende sted og tilpasser den
konkrete rede til stedets konkrete forhold. Handlingen er ikke bare kausalt, men også
finalt bestemt.
Også hos mennesket er bestemte følelser forbundet med bestemte former for adfærd: Når jeg bliver vred, får jeg lyst til at angribe, og når jeg bliver bange, får jeg
lyst til at komme væk. Det særlige menneskelige følelsesliv er dog kendetegnet ved,
at det udover at basere sig på sådanne biologisk givne impulser også er sprogligt og
kulturelt baseret og dermed ligeså komplekst og nuanceret, som sproget og den givne
kultur giver mulighed for. Instinkterne er dog det udgangspunkt, som det sprogligt
reflekterede menneskelige følelsesliv bygger videre på.
Man kan sige, at følelsen eller den følte forståelse er det ikke-sproglige aspekt af
intentionen; den er det, som er styrende ikke bare for for det umiddelbart levede liv
men i sidste ende også for det sprogligt reflekterede - gennem mine argumenters følte
rigtighed. Samtidigt med at den kan artikuleres og dermed videreudvikles sprogligt.
Selvom følelserne således har et genetisk udgangspunkt i den enkelte organisme, så
opstår de konkret i relationen mellem individet og dets verden som individets intensionelt motiverede forståelse af denne, og de er som enhver anden erkendelse en
funktion af mødet mellem det intenderende subjekt og en oplevelsestranscendent
virkelighed.
Set udefra kan man således ikke sige, at følelsen tilhører subjektet mere, end at
den tilhører objektet. Den er et udtryk for forholdet mellem dem: Når jeg f.eks. føler
mig misforstået i relation til min kæreste, kan jeg blive vred, ked af det eller sågar
henfalde til depression. Om jeg gør det ene eller det andet, vil på en gang være et
udtryk for min måde at forholde mig på og for den måde, hun møder mig på. Hvad
der konkret er vigtigst, vil netop kun kunne afgøres konkret i den konkrete situation.
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På samme måde må det, min klient kalder sin depression, først og fremmest ses i
forhold til hans konkrete livssituation, og først derefter kan vi kigge på de særlige og
måske uhensigtsmæssige måder, han tænker og forstår denne på. En relationel
forståelse af følelser må allerede på det individuelle plan inkludere alle tre aspekter:
relationen, det forståede objekt og selve den subjektive forståelse.
Selvom følelser naturligvis kan være bærere af dysfunktionel og direkte fejlagtig
forståelse, så er følelsesfunktionen som sådan det, der er styrende for individets
umiddelbare og basale orientering i verden. At ugyldiggøre den, som man gør, når
man f.eks. erklærer en person for psykisk syg, er det samme som at ugyldiggøre personens umiddelbare livs- og handlegrundlag. Det er derfor noget, der skal gøres med
en vis varsomhed.
Dette betyder alt i alt, at selvom denne opfattelse af følelser tager udgangspunkt i biologien og den biologiske udvikling, så adskiller den sig fra den traditionelle opfattelse af følelser, der alene ser dem som fysiske hændelser inde i det enkelte individ.
Ingen konkret følelse kan forstås fuldt ud i sig selv. Den får først mening, når den
forstås i sin sammenhæng.
I forlængelse heraf adskiller den sig også fra den opfattelse, som søger at reducere
det uendeligt komplekse menneskelige følelsesliv til nogle få biokemisk definerbare
grundfølelser. I og med at menneskelige følelser er sprogligt baserede, dvs. udviklede
i samspil med vores evne for sproglig refleksion, så bliver vores følelsesliv også
ligeså rigt på muligheder, som det, der kan rummes indenfor rammen af vores sprog,
kultur og individuelle artikuleringsevne.
Den ovennævnte reduktion svarer til at ville reducere det følelsesmæssige indhold
i et trobadurdigt fra den høviske kærligheds tidsalder og en pornofilm til det samme
blot og bare udtryk for seksualitet. De afspejler hver deres helt forskellige kulturelle
opfattelse og fornemmelse af seksualiteten, og ved at sidestille dem taber man helt
enkelt pointen. Der er da heller intet i den biokemiske forskning, som underbygger en
sådan reduktionistisk opfattelse.
Konkrete følelser er i konkrete situationer bærere af individets umiddelbare afvejning af situationen, som den er, og som den er på vej til at udvikle sig. De er derfor
allerede i deres animalske udgangspunkt komplekse: En flok sultne ulve, som er i
færd med at indkredse en hjort, angriber ikke bare. De er klart motiverede for aggression, men denne aggression er modsvaret af en tilsvarende defensiv motivation: At
undgå at hjorten gennemskuer og undviger deres samlede indkredsende bevægelse
og, når angrebet er sat ind: at undgå at blive ramt af dens hove eller gevir.
En præcis beskrivelse af dette komplekse samspil vil kræve en række betegnelser,
som på en gang tager højde for det kognitive og motivationelle indhold i hvert enkelt
moment af det samlede forløb. Allerede det animalske følelsesliv er derfor langt mere
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komplekst end noget, der kan beskrives indenfor rammerne af de traditionelle grundfølelser, som de f.eks. bliver beskrevet indenfor Gestalt Terapien.
I forhold til mennesket betyder det, at de følelser, som vi er vant til både i daglig
tale og indenfor psykologien at genkende under bestemte betegnelser som: sorg,
glæde, vrede, mopsethed osv. sædvanligvis er bærere af betydningsindhold, som når
vi mærker ordentlig efter, viser sig at være langt mere komplekse end det, disse
betegnelser dækker. Deres funktion bliver primært at sammenfatte disse ikke bare
komplekse men også manipulerbare betydningsindhold i former, der gør dem
håndterbare for den sproglige refleksion og udveksling.
Man kan sige, at disse betegnelser udgør de (sædvanligvis begrænsede) muligheder, som en given sproglig kultur tilbyder os, når vi (reflekterende) skal tage stilling til
os selv: Er jeg ked af det eller vred f.eks. - i en situation, hvor en nærmere fænomenologisk undersøgelse måske ville vise, at jeg er begge dele, foruden at jeg også er
lettet - foruden noget mere, som jeg ikke kan finde ord for.
Omvendt kan man også sige, at en nuanceret og præcis selvforståelse er afhængig
af, at jeg i forholdet til mig selv og mine medmennesker er i stand til indenfor rammerne af den kultur og det sprog, jeg benytter mig af, at finde eller udvikle nuancerede følelsesbetegnelser. Primitive følelsesbegreber skaber primitive sociale relationer, foruden at det også gør os ensomme og underlige i forhold til de vigtige sider
af vores følelsesliv, som vi ikke har ord for.
Dertil kommer at disse betegnelser ikke bare udtrykker min egen men også de andres opfattelse af min subjektive tilstand. De indgår således som brikker i det almindelige sociale magtspil, som drejer sig om at definere, hvad virkeligheden er: Er jeg
ked af det f.eks. eller sur, som min partner påstår? Svaret vil sædvanligvis afhænge
af, hvem i familien det er, der definerer den følelsesmæssige virkelighed. Betegnelsen
indgår på denne måde som en faktor i følelsens videre forløb.
Følelser er således ligeså komplekse som de situationer og situationsforløb, som de
forholder sig til. Den vrede, jeg føler i den ene situation, vil nødvendigvis adskille sig
fra den vrede, jeg føler i enhver anden, på samme måde som min sorg over tabet af
Peter vil adskille sig fra min sorg over tabet af Poul. Uden at det nødvendigvis kan
reduceres til et spørgsmål om mere eller mindre: At miste Peter er betydningsfuldt på
en anden måde end at miste Poul.
Samtidigt er det dog også sådan, at vrede, frygt, glæde og sorg betegner relationsformer, som er grundlæggende for enhver menneskelig og et stykke af vejen også animalsk omgang med virkeligheden, og de er genkendelige ikke bare fra individ til individ men på tværs af både kultur og art. At jeg kan være vred på tusind forskellige
måder, og at mange af disse måder også vil have andre betegnelser og af andre vil
blive opfattet som noget helt andet, forhindrer således ikke, at ordet i sin grundbetydning betegner en relationsform, som er alment genkendeligt.
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Hvis man f.eks. siger, at aggression betegner en bevægelse hen mod noget intenderet, så er vrede den følelse, der opstår, når jeg møder modstand, men fastholder min
intention. Glæde opstår i selve mødet mellem intensionen og det intenderede, og sorg,
når jeg har mistet noget værdifuldt uden håb om at få det tilbage. Det er situationer,
der ikke bare er alment menneskelige men almene for enhver subjektiv livsform, og
vi kan derfor uden videre genkende dem, når vi møder dem. På denne måde kan man
faktisk tale om grundfølelser som bestemte reaktioner på bestemte grundlæggende
livssituationer.
Samtidigt vil det være muligt at forstå følelsernes kompleksitet set i forhold til den
givne situation eller relations kompleksitet. I ulveflokken vil følelserne skifte og udvikle sig i takt med jagtens omskiftelige forløb, samtidigt med at de af de enkelte individer vil blive aflæst og responderet på som den situationsfortolkende kommunikation, der sætter flokken i stand til at fungere som en helhed. Denne kommunikation
vil formodentlig være umiddelbart aflæselig også for hjorten og for en betragtende
biolog.
Denne de grundlæggende følelsers generelle genkendelighed gælder på det
umiddelbare plan, men ikke nødvendigvis på det sprogligt reflekterede. Selvom vi
umiddelbart er i stand til at respondere følelsesmæssigt på hinanden på tværs af biologisk art (jeg ved udmærket godt, hvad svanen fortæller, når den har unger og hvæser
af mig), og selvom jeg uden besvær forstår udtalte udtryk for sorg og glæde overalt i
den menneskelige verden, så vil menneskelige følelser også altid være indlejret i en
kulturel kontekst: Selvom jeg kan genkende følelsen, når jeg ser den, så forstår jeg
ikke uden videre de somaliske indvandreres forestillinger om skyld og skam, ligesom
de næppe heller forstår vores forestillinger om romantisk kærlighed.

De grundlæggende relationsformer
At følelser er komplekse og for menneskets vedkommende nærmest ubegrænsede i
deres betydnings- og fornemmelsestone betyder således ikke at de ligger hinsides enhver form for systematik. På samme måde som man kan sige, at der findes en række
grundvilkår for det at være menneske eller levende væsen, så findes der også
tilsvarende en række grundlæggende måder, jeg som individ kan relatere mig til disse
vilkår og dermed til verden på.
De følgende afsnit skal ses som et forsøg på at indkredse denne struktur i al dens
kompleksitet og flertydighed i en form for begrebslig systematik, der kan give retning
og sammenhæng til min forståelse med mindst mulig brug af reduktion. Det vil helt
klart også kunne gøres på andre måder.
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Helt grundlæggende, for at man overhovedet kan tale om relation og relateren, er det
dog nødvendigt, at der er tale om et noget, der kan adskilles fra noget andet, som det
relaterer sig til. På denne måde udgør identitet og relation en både begrebsmæssig og
fænomenologisk enhed. I den forstand har enhver biologisk organisme, der på den
ene eller anden måde afgrænser sig fra omgivelserne, en sådan identitet, samtidigt
med at den som oftest indgår i et kollektivt fællesskab, som har sin identitet. Egoisme
og altruisme er således helt grundlæggende biologiske relationsformer: At bevare og
videreføre noget, som fremtræder som selv i modsætning til andet og samtidig at indgå i fællesskaber, som er større og i nogle tilfælde vigtigere end dette selv.
Vi er vant til at tænke egoismen som primær i forhold til altruismen, men der er
for mig at se intet hverken i biologien eller i de menneskelige samværsformer, der
taler for, at dette specielt skulle være tilfældet. Det levende opstår allerede i sin første
tilblivelse i klumper, hvor de enkelte entiteter er ligeså afhængige af hinanden, som
de er i konkurrence. Måske er det endda sådan at samarbejde er det primære og
afgørende for at liv overhovedet kan finde fodfæste.
Der findes ingen biologisk organisme, som ikke er rettet mod sin egen selvbevarelse, men heller ikke nogen, der for sin overlevelse ikke er underlagt et større fællesskabs krav. Menneskets egen krop er et glimrende eksempel på dette: Den fungerer
på en gang som en samlet enhed og som en koloni af milliarder af enkeltorganismer,
som fungerer i et nøje samspil mellem egoisme og altruisme i denne forstand. Det
samme gælder for det menneskelige individs forhold til det samfund, som det udspringer af, og for menneskeheden som en del af det jordiske økosystem. I det følgende vil jeg derfor se de følelser, som er styrende for fællesskabet, som ligestillede
med dem, der er styrende for det enkelte individ, og den særlige dynamik mellem
egoisme og altruisme vil blive behandlet i det afsluttende afsnit om kærlighed.
På det individuelle niveau er lyst og smerte den måde biologiske væsener helt
grundlæggende skelner på, og denne skelneevne er identisk med den selvudfoldelse,
som adskiller det levende fra det ikke levende: At det kan føle en eller anden form for
forskellighed og dermed foretrække noget fremfor noget andet, og at denne foretrækken dybest set handler om dets overlevelse og videreførelse.
Som dynamisk relationsform er lyst kendetegnet ved, at den forbinder mig med
noget andet, som jeg samtidigt er forskelligt fra, og smerte ved at den søger at adskille mig. Det lystbetonede er det, jeg ønsker og begærer, og det smertefulde det, jeg
undgår og afskyer, og i forhold til begge kan jeg lykkes eller mislykkes. At gå aktivt
efter det ønskede kaldes aggression og at undgå det afskyede kaldes forsvar. Forsvar
kan være aktivt som flugt, kontraaktivt som stillen sig op imod eller afventende som
frygtsomhed. Igen kan min bestræbelse lykkes eller mislykkes, og at acceptere sit
nederlag kaldes opgivelse.
56

Lyst, begær og aggression er den ene pol og smerte, afsky og forsvar den anden i
dette basale samspil mellem individ og verden, som handler om at lykkes eller mislykkes som individ eller entitet. Potentialet for opgivelse kan ses som en del af individets forsvar: At give op er en forudsætning for komme igen og for at tage andre
muligheder op. Måske kan det også ses som ønskværdigt i sig selv: At mislykkes,
såres, blive syg, ældes og dø er ligeså nødvendige og uadskillelige dele af den samlede livsproces som deres modsætninger. Måske er det sådan, at døden i sin rette
sammenhæng er ligeså ønsket som livet.
Allerede på lysten og smertens sanseniveau er der tale om følt forståelse: Lysten
forstår den givne situation som positiv, og smerten forstår den som negativ. Den helt
primitive encellede organisme vil naturligt trække sig sammen i et fjendtligt miljø og
åbne sig for et positivt. For mere komplekse organismer og ikke mindst for mennesket kan den forståelse, som en given smerte er bærer af, være mere eller mindre klar
og nuanceret og dermed brugbar som information, samtidigt med at den sædvanligvis
vil være generelt associeret med ubehag.
Som mennesker oplever vi generelt smerte som ubehagelig på samme måde som
vi associerer lyst med behag og velvære. Forskellige smerter opleves dog forskelligt
ikke bare i deres intensitet men også i deres særlige betydningsindhold. Derudover
kan sansefornemmelser, som i sig selv ikke er smertefulde, associativt via deres betydning væves ind i et smertekompleks som smerte. Det samme gælder for lyst og
lystkomplekser. Smerte og lyst kan sågar væves ind i hinanden, således at smerte
bliver lystbetonet og lyst smertefuld.
Man kan således skelne mellem primær og sekundær smerteoplevelse sådan at
forstå at den primære er den, som udspringer direkte af det sansedes betydningsindhold14, hvorimod den sekundære inkluderer en række associativt og sprogligt forbundne betydninger. Denne sekundære form for smerteoplevelse udvikles gennem
sproget og den deraf følgende evne for systematiseret hukommelse, og kaldes for
lidelse. Som mennesker er vi i stand til at fastholde lidelsen som et reflekteret fokus
over tid og dermed udvikle en egentlig lidelseshistorie.
Lidelse, er således en reflekteret og dermed sprogligt baseret følelse, som forholder
sig til individet selv som person over tid - når jeg ser på mig selv i tilbageblik og
frem. Den mærkes ligeså umiddelbart som andre følelser, men forudsætter sprog og
tidslighed. Deraf følger også, at den både i den ene og den anden retning kan påvirkes
sprogligt.
Lidelsens modpol er hele det spektrum af fryd, succes og tilfredshed, som menneskets komplekse livssituation også giver mulighed for. Det, der adskiller disse
følelser fra den tilsvarende animalske lyst eller tilfredshed, er at de tilsvarende over14

Dette betydningsindhold kan gennem den genetiske erfaring være instinktivt forbundet til den givne
sanseoplevelse eller det kan være forbundet associativt gennem den individuelle - både for dyr og for mennesker.
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skrider øjeblikket i et større og personligt tidsperspektiv. Den fryd jeg som person
kan føle ved at være lykkedes med noget, jeg har arbejdet for i lang tid.
Aggression betegner bevægelsen frem mod noget i modsætning til at flygte, vige eller
at holde sig tilbage. Det er en grundlæggende måde at relatere sig til verden på, og
den er som sådan afgørende både for individet og for enhver social organisering. Vi
går til hinanden og sætter os igennem, eller vi viger, nogle gange som et enten-eller
og andre gange i den form for komplekst samspil, som vi kalder kollektiv organisering eller samarbejde, og som nogle gange foruden at være udtryk for et bestemt magtforhold også er til fælles bedste.
Dette samspil må ud fra individets perspektiv ses som et samspil mellem offensive
og defensive relateringsformer, men det udgør samtidigt også en afbalancering af det
individuelle i forhold til det kollektive. Det vil jeg komme tilbage til i afsnittet om
Aggression og fællesskabets dynamik.
Frygt adskiller sig fra smerte på den ene side og angst på den anden ved at forholde
sig til den umiddelbart forestående fremtid. Man kan sige at den orienterer sig indenfor rammen af det man med Husserl og Stern15 kan kalde det nuværende øjeblik eller
det tidsligt forløbende nu. Frygt er således en basal livsfølelse, som vi i en eller anden
form må formodes at dele med hele den del af biomassen, som kender til aktiv
undgåelse. Frygtens modfølelse er nysgerrigheden: Hvor frygten er det, der holder
mig tilbage og indenfor sikre rammer er nysgerrigheden det, der lokker mig frem på
banen og i kontakt med nye muligheder men også nye farer.
Angst derimod ser længere ud i fremtiden og er dermed afhængig af en mere refleksiv og dermed også sproglig form for hukommelse. Jeg er paradoksalt nok nødt til
at kunne se tilbage for at kunne se frem. Smerten er med undgåelsen bærer af en frygt
for fortsættelse, men er derudover først og fremmest noget, der foregår nu. Angst,
som jeg vælger at bruge ordet her, er således en menneskelig følelse, der kan defineres som frygt for forestillinger. Den er umiddelbar og kropslig som enhver anden
følelse men rettet mod noget, som umiddelbart ikke er der. Det samme gælder den
angstens modfølelse, som er håb: Det overskrider øjeblikkets lidelsesfulde og måske
håbløse horisont i en forestilling om noget bedre længere fremme.
Disse forhold vil blive nærmere beskrevet i afsnittet om Nysgerrighed og frygtsomhedens dynamik.
Seksualiteten afskiller sig fra de ovenfor kort beskrevne følelser ved ikke entydigt at
kunne føres tilbage til den individuelle biologiske entitets selvorganisering i modspillet med fællesskab og omverden. Den er motiveret af lyst, men må fænomenolo15

Se Den ligeværdige dialog s. 86
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gisk set formodes at hente en del af denne lyst fra et perspektiv, der overskrider det
individuelle. Mere præcist: den del af lysten, der rækker udover det, der i virkeligheden bedst kan klares ved selvtilfredsstillelse.
I og med at de tidligste organismer formerede sig ukønnet ved celledeling, er seksualiteten ikke nødvendig for livets videreførelse som sådan. Den er noget, der er
kommet til som en særlig metode til udveksling og videreførelse af biologisk information i nye kombinationer. I denne egenskab kan man sige, at den revolutionerede
den genetiske erfaringsdannelse parallelt med den måde det verbale sprog senere revolutionerede den kulturelle erfaringsdannelse ved helt at frigøre den fra den genetiske
arvegang. Seksualitet og kønslighed vil blive beskrevet nærmere i afsnittet om Kønnets dynamik.
Inden jeg går videre med disse uddybende afsnit, må jeg lige stoppe op og konstatere,
at i og med at jeg lader min analyse starte ved den levende organismes kognitive evne
til at skelne (smerte/lyst), så forudsætter det en forudgående motivation. Det som adskiller det levende fra det ikke levende er netop, at det sætter sig selv i gang.
Denne selvigangsættende evne kalder vi sædvanligvis set ud fra et objektivt perspektiv for livskraft og overser dermed, at den subjektivt set må svare til en
tilsvarende livslyst - i betydningen lyst-til: Det, som giver det helt spæde barn lyst til
at vende sin opmærksomhed udad, og som i dets legende samspil med moderen er
blevet kaldt vitalitetsfølelser16, dvs. følelser som ikke er bærere af anden betydning i
sig end selve denne lyst til udfoldelse og samspil, som kendetegner det levende i
forhold til det ikke-levende.
Livskraft og livslyst ligger tæt på hinanden uden dog at være helt identiske:
Kraften handler om at kunne og lysten om at ville. Det ser ud som om lysten følger
naturligt af kraften: Hvis fødslen er gået godt og omstændighederne overhovedet er
til det, så vil barnet af sig selv vende sin lyst og nysgerrighed ud mod verden.
Omvendt kan både det og den voksne miste sin livslyst og også fysisk svinde hen i
sorg, fortvivlelse eller bare ligegyldighed.
Objektivitet set kan man sige, at der på denne måde findes følelser, som dræber,
men subjektivt set og i det omfang den til døden fortvivlede identificerer sig med sin
følelse, så følger han bare sit hjerte. Ofte kan fortvivlelse (ulyst) og fysisk træthed
(kraftesløshed) dog være svære at holde ude fra hinanden. Subjektivt og objektivt er
her tæt på hinanden, men et eller andet sted i urhavet må aminosyrerne være fundet
sammen på en måde, der gav dem lyst til at blive levende. Det er denne lyst, der
fænomenologisk set er en forudsætning for resten.

16

Stern (2000) s.96ff. og Stern (2010).
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Aggression og fællesskabets dynamik
Aggression og tilbageholdenhed er de grundtilgange, som regulerer den nødvendige
magtbalance i et givent habitat: De forskellige småfugle i skoven udenfor mit vindue
færdes efter deres art i forskellige mønstre og udnytter dermed landskabet forskelligt.
Man kan sige, at de viger for hinanden, samtidigt med at de insisterer på hver deres
lille domæne. Det skaber en relativ balance, som kan forstyrres, hvis der kommer nye
arter til.
På samme måde kan man sige, at et middagsselskab, et menighedsråd, en familie
eller et parforhold er et sådant habitat, der fungerer i en eller anden form for magtbalance, der reguleres af de enkelte deltageres træden frem og holden sig tilbage. I nogle
tilfælde i fred, fordragelighed og til fælles bedste og andre gange som hund og kat.
For lidt aggression kan i den forbindelse være et ligeså stort problem som for meget:
At kompetencer og modsætninger ikke sætter sig igennem, og at dynamikken derfor
forsvinder og processen går i stå eller mudres - for måske pludselig at koge over i
tilbageholdt utilfredshed.
Aggression og magt er således uomgængelige faktorer i ethvert biologisk og socialt menneskeligt samspil og samliv. Den konkrete balance mellem aggression og
tilbageholdenhed kan blandt mennesker både være intuitivt styret og rationelt regelsat, men langt de fleste personer vil i langt de fleste sammenhænge have en intuitiv
fornemmelse af en grænse - det gælder både i voldelige og fredelige miljøer. Ind
imellem kan det dog køre af sporet - både i den naturlige og i den menneskelige verden: Som når ræven går i blodrus i et hønsehus, eller som når et menneske pludseligt
mister sin tilvante begrænsning: bliver kejser af Rom eller stjerne for en dag.
Der er også tegn på, at man på et bestemt kulturniveau førte man krige for at
markere og ikke for at overskride grænser: Store dele af det traditionelle New Guinea
var f.eks. inddelt i små enklaver, som førte konstante men relativt ublodige krige med
hinanden i et mønster, der var konstant nok til, at hver enklave havde udviklet deres
eget sprog. Der er også historikere17, der mener, at starten på romernes ekspansive erobringer i Italien bestod i, at de overskred en sådan grænse, som deres naboer stadig
respekterede: I situationer, hvor naboerne holdt sig tilbage, førte romerne krigen
igennem og nedkæmpede deres modstandere. Denne nedkæmpning skulle have været
noget nyt og i det givne område hidtil uset, som man i første omgang ikke forstod og
derfor heller ikke havde noget modtræk mod. Man forstod simpelthen ikke ideen i at
tilegne sig modstanderens land, når man havde sit eget.
At aggression er en grundlæggende og biologisk nødvendig tilgang til verden betyder ikke, at vrede er en drift i samme forstand som sult og tørst, der kræver
17

Desværre husker jeg ikke navnet hverken på bogen eller dens forfatter, så det må nøjes med at stå som en
tanke.
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regelmæssig og effektiv tilfredsstillelse som en forudsætning for individets biologiske overlevelse. Som subjektivt potentiale er vrede direkte forbundet til
modsvarende verdenspotentialer som grænse, modstand, trussel og krænkelse.
Grundlæggende er det først, når nogen generer mig, at jeg bliver vred.
At mennesket har et naturligt potentiale for aggression betyder således ikke, at det
har et grundlæggende behov for vold og drab. Agression kan ses som et udtryk for,
men er ikke identisk med, en grundlæggende selvopholdelses- og selvudfoldelsesdrift: Det er naturligt for mig at udfolde det potentiale, som jeg føler i forhold til verden, og at kæmpe for denne udfoldelse, når det er nødvendigt.
Som når jeg tager ind på mit arbejde og fylder min plads ud, hvad enten det er
som direktøren eller som ham, der fjerner affaldet. Selve det at gå ind i det givne fællesskab og at blive accepteret i en bestemt funktion og position har værdi for mig og
realiserer mig som nogen - helt uafhængigt af funktionens status og indhold. Her
træder jeg ind med ret og autoritet, og de andre viger for mig - når jeg f.eks. går rundt
i kontorlandskabet og tømmer papirkurvene. Aggression er her sammen med respekt
de nødvendige forudsætninger for at skabe den rette balance mellem mine egne og
andres funktioner. Det er det, der kaldes samarbejde eller social organisering.
Man kan sige, at aggression er den aktive side af denne selvopholdelses- og
selvudfoldelsesdrift, som modsvares af tilsvarende kontraaktive og passive potentialer for forsvar som flugt og opgivelse. Både som individ og som art er jeg kendetegnet ved den særlige form for balance, jeg lever dette polære potentiale i - om jeg er
løve f.eks. eller gnu.
Derudover kan situationen stille større eller mindre krav til det aggressive potentiale, alt efter det omverdenspres jeg - stadigvæk både som individ og som art - er udsat for. Et pres, som udtrykker sig i min helt særlige udgave af fysisk spænding og
emotionel frygt, angst og/eller raseri. Jo større omverdenspresset er, desto større er
også det enkelte individs indre pres og jo mere voldelige vil - alt andet lige - også
omgangsformerne blive.
Magt i den forstand, jeg taler om det her, er således et spørgsmål om balance, både
internt i individet mellem aktive og passive tilgange til omverdenen (svarende nogenlunde til det man hos mennesker kalder personlighedsstruktur) og i de forskellige
samspil individerne imellem. At varetage denne balance er eksistentielt og socialt
uomgængeligt, men det kan gøres på mange og meget forskellige måder.
En sådan balance er balancen mellem dine interesser og mine. Din aggression kan
møde min som en modstand, en trussel eller en direkte krænkelse, og i det omfang vi
ikke bøjer af for hinanden, eller den ene viger for den anden, vil aggression skabe aggression, og vi vil få en potentiel eller åben konflikt. I det omfang konflikten er potentiel vil den ligge som et gensidigt pres og en trussel, og i det omfang den er åben,
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vil den forløbe i en eller anden form for vold, som vil føre frem til en ny form for
balance, evt. efter den ene parts udslettelse.
Din aggression kan dog også møde min på en måde, der umiddelbart eller i sidste
ende komplementerer den: som i et habitat, hvor hver art finder sin niche, eller i et
arbejdsfællesskab eller parforhold, hvor det netop handler om, at hver part finder en
for ham eller hende og for fællesskabet tilfredsstillende plads og funktion.
Denne beskrivelse gælder for den naturlige udveksling mellem individer og arter i naturen, men for mennesket er der som sædvanligt et ekstra niveau. På grund af vores
hukommelse og dermed evne til at fastholde og genkalde os fortiden med dens
traumer og krænkelser har vi også udviklet en særlig evne til forbitrelse og had. Dertil kommer vores særlige personlige identitet og selvopfattelse og de forestillinger om
værdighed og ære, som er knyttet til denne.
Som menneskeligt individ har jeg mulighed for gennem sammenstød med mine
medmennesker og med verden generelt at blive nedgjort, ydmyget og krænket på min
selvfølelse. Denne nedgjorthed kan føles som et indre problem og enten føre til tab af
selvfølelse eller til et ønske om genrejsning. Den kan dog også ses som et resultat af
andre menneskers krænkelse og skabe en tilstand af forbitrelse og had, som kun vil
kunne udleves og komplementeres gennem hævn. Disse former for udlevelse vil
sædvanligvis være destruktive, og de vil som oftest skabe tilsvarende følelser af forbitrelse og had i modparten og dermed lægge grunden til yderligere destruktion. Det
er vigtigt at skelne dette særlige psykologisk betingede potentiale for vold og drab fra
det mere almene og i sit udgangspunkt positive potentiale for aggression.
Dette særlige, menneskelige potentiale for forbitrelse og had modsvares dog at et
tilsvarende potentiale for overbærenhed og tilgivelse, dvs. evnen til at sætte sig ud
over sit eget personlige perspektiv og se konflikten i et bredere og mere almen menneskeligt perspektiv. Overbærenhed ser bort fra krænkelsen, hvorimod tilgivelsen
både ser og forstår den, og det er netop gennem denne overordnede forståelse, at den
magter at slippe sin forbitrelse og lade kærlighed gå for ret.
Overbærenhed ser tingene lidt oppefra, som i forholdet mellem en forælder og et
barn, og er derfor lidt nedladende, hvorimod tilgivelsen i sin fuldt udfoldede form
baserer sig på en forståelse og indlevelse i den andens perspektiv, som giver den anden sit ligeværd tilbage: I dit sted kunne jeg selv have gjort det samme. I sidste ende
hviler den på en forståelse af konfliktens almen menneskelige dynamik svarende til
det, jeg senere (se s. 297ff.) vil kalde multiperspektivitet.
Potentialet for individuel aggression modsvares af et tilsvarende potentiale for fællesskab. Det gælder i dyreverdenen, hvor det enkelte individs udfoldelse som hovedregel altid er afbalanceret i forhold til de andre og til fællesskabet. En dominerende
han skaber sig et revir, men dens sammenstød med andre hanner vil altid være af62

grænset og styret af regler, dvs. følelser, som begrænser blodsudgydelserne. I et
naturligt habitat forekommer det mig bekendt aldrig, at en enkelt han endegyldigt
udrydder alle andre hanner.
Det samme gælder naturligt for mennesket, omend dets særlige kompleksitet giver
det mulighed for at spille på et langt bredere register af både altruisme og egoisme.
Mennesket er i sit biologiske fundament socialt, hvilket betyder, at det i udpræget
grad fungerer i fællesskaber. Solitære individer forekommer stort set ikke, og hvor de
forekommer, er der tale om sygdom (autisme), social udstødning (de nordiske skovgangsmænd) eller periodevis religiøst begrundet tilbagetrækning (eremitter og hellige
mænd) fra et fællesskab, som de stadig er en del af.
Denne forbundethed til fællesskabet er kraftigt forstærket af, at mennesket ikke
gennem sin biologi (instinktivt) er fuldt forbundet til sin verden. Man kan faktisk ikke
engang sige, at mennesket som art overhovedet har en naturlig verden - et habitat.
Det er først gennem fællesskabets særlige og socialt formidlede kultur, dvs. gennem
opdragelse og uddannelse, at det forbindes effektivt med sin verden. Menneskelighed
på godt og på ondt er noget, der først læres og udvikles i samspil med andre mennesker. Det er et i udgangspunktet socialt fænomen.
Det er denne kulturelle overbygning på vores natur, som har gjort os i stand til
som art gennem forskellige folkeslags forskellige kulturer at tilpasse os næsten
ethvert miljø på kloden. Samtidigt har det gjort os afhængige af hinanden på nogle
måder, som ikke findes i dyreverdenen.
Det giver således ikke nogen mening at tale om aggressionen som individets aktive potentiale uden at se den i forhold til en ligeså biologisk funderet altruisme. Som
når den vindende hjort viger tilbage ved den tabendes underkastelse og tilbagetrækning. Den samme naturlige hensyntagen findes i det menneskelige beredskab, og de
tidlige folkeslags krigsførelse synes faktisk i ret høj grad at være reguleret af den,
men menneskets evne til reflekteret at sætte sig ud over sin naturlige fornemmelse af
rigtigt og forkert sætter os også i stand til at overskride disse grænser.
Man kan således sige, at altruismen eller fællesskabsfølelsen skaber en særlig dynamik mellem det individuelt og det altruistisk ønskede. Individets lyst og smerte underordnes i større eller mindre grad den lyst og smerte, det oplever hos andre individer. Det gælder f.eks i forholdet til vores børn, og det gælder for nogle af de
følelser, der kan opstår i krigssituationer, hvor fællesskabet er truet, og hvor ønsket
om at forsvare og beskytte, det vi kalder gruppepres, personlig stolthed eller bare
selvfølelse kan gå sammen i den følelse af selvopofrelse i fællesskabets tjeneste, som
sætter mig udover mit eget behov for at overleve.
Altruismens modpol er på det animalske niveau det fravær af indlevelse og den
deraf følgende ligegyldighed i forholdet til andre levende og bevidste væsener, som
er det normale på dette niveau. Hos mennesket (og måske også hos visse højerestående dyrearter) udvikler selve evnen for indlevelse og identifikation den modpol
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til kærligheden som er ondskab eller grusomhed, dvs. glæden ved at gøre et andet
levende og bevidst væsen ondt. Denne ondskab kan ses som en forskudt måde at
forholde sig til livets destruktivitet på.
.
I den menneskelige psykologi fungerer aggression med forskellig følelses- og
forståelsesmæssig kvalitet under forskellige betegnelser i et dynamisk forhold til
forskellige følte modsætninger:
Som vrede i modsætning til frygt, angst eller sårethed. Vreden kan være det, der
bærer mig igennem, når jeg bliver såret eller skræmt, men omvendt kan angsten
lamme mig og gøre mig lille bitte og ganske svag, selvom jeg måske startede med at
være vred. Vrede og sårethed er ofte en del af det samme følte nu, og hvis jeg er
tilstrækkeligt opmærksom i øjeblikket, kan jeg vælge at følge den ene eller den anden
impuls. Vrede og sårethed kan desuden fungere som modpoler, der kan holde hinanden i skak: Jeg bliver vred for ikke at blive såret og svag, eller såret for ikke at virke
vred eller dominerende.
Som vilje eller besluttethed i modsætning til forvirring eller retningsløshed.
Bestemthed gør mig sikker og rettet men i for store mængder også firkantet og blind
for alternativer, mens åben afventen omvendt kan være nervepirrende og betyde, at
jeg mister mit momentum, men det kan også føre frem til mere nuancerede og bedre
integrerede beslutninger.
Som grådighed i modsætning til skam- eller skyldfølelse. Denne følelse har
allerede i sin benævnelse en negativ social værdi: At ville noget for meget uden hensyn til konsekvenserne ikke mindst for andre: At rage det hele til sig og æde sig halvt
fordærvet. Skam og skyld er her følelser, som kan holde mig tilbage; beskæmmetheden, når jeg ser på mig selv med de andres øjne, og skylden, når jeg ser, hvad jeg
tager fra dem.
Som bitterhed i modsætning til vrede, sorg og tilgivelse. Bitterhed er vred (hævntørsig) sårethed, der lukker sig om sig selv, men som kan åbne sig i vrede og siden
sorg og dermed bane vej for tilgivelse. Bitterhed er også i modsætning til had, som er
mere åbent rettet mod den anden. Såvel had som bitterhed kan komplementeres af
hævn, men hvor bitterheden er tættere på såretheden er hadet tættere på hævntørsten.
Og som den nysgerrighed, som i samspil med frygtsomheden regulerer min åbenhed i forhold til omverdenen og den grænse mellem sikkerhed og mulighed, som er
afgørende for min konkrete bevægelse gennem verden.

Nysgerrighed og frygtsomhedens dynamik
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Frygtsomhedens dynamik udspringer således af magtens dynamik. Nysgerrighed kan
gøre mig opmærksom på en grænse, men det er med frygtsomhed og forsigtighed, at
jeg nærmer mig den. Verden er fuld af andre levende og magtfulde væsener, og det
meste af tiden holder jeg mig indenfor de tilvante baner, som er mit område af habitatet eller den sociale verden, men da såvel naturen som samfundet er i stadig
bevægelse, er nysgerrighed og risikovillighed vigtige kvaliteter for at klare sig. Det er
dog også, når den vover sig frem, at musen bliver snuppet af ræven.
Som når dyrearterne gradvist tilpasser sig de nye menneskeskabte og -dominerede
landskabsformer: Klippeduerne har forlængst tilpasset sig storbyernes vertikale landskab og har lært sig at finde føde mellem asfalt og beton. Den tidligere så sky og relativt sjældne hejre har annekteret sumpområderne i Frederiksberg Have og har skiftet
fiskeriet ud med at vogte på ældre damer med store papirsposer, og isbjørnene hærger
de arktiske flækkers lossepladser. Det er måske denne særlige tilpasning, der kommer
til at betinge deres overlevelse i den fremtidsverden, hvor jorden skal beboes af 11
milliarder mennesker. En tilpasning, som selvfølgeligt også har sin pris.
Det er på selve grænsen og i balancepunktet, at denne tilpasning og nyindlæring
finder sted. Som når småfuglene gradvist og hver art på sin måde lærer at spise af det
nye foderhus, jeg har hængt op i haven. Eller som når jeg selv, efter at være landet og
smidt af ved mit hotel i Bangkok, i løbet af et par dage finder ud af at bruge byen.
Går det nu an at køre med de små tuc-tuc’er eller bliver jeg snydt? Ret hurtigt finder
jeg ud af, at det, snydt eller ikke snydt, er den eneste måde at komme ordentligt rundt
i byen på.
Det er i dette nysgerrighedens frygtsomme balancepunkt, at forholdet mellem individet og dets dynamiske og omskiftelige omverden afgøres, og det er der, at innovationerne finder sted for individet såvel som for arten. Det er der, jeg kan få øje på
frihedens øjeblik hos en musvit - indtil noget andet tager over og den flyver væk.
Det er frygtsomheden, der holder mig indenfor mit område, det jeg kender og der,
hvor jeg er kendt. Den opstår på grænsen og dens modsætning er den nysgerrighed,
som søger at lukke op, der hvor frygtsomheden lukker i. Frygtsomheden er allestedsværende, og sammen med vanen er det den, der giver min hverdags gøremål deres
velkendte form og hjemlighed, men det er også den, der kan få mig til at smuldre indefra, når jeg i afmagt viger fra min plads og bliver fremmed i mit eget rum.
Dens modsætning er her vreden, som sætter grænser for min indsynkning i og fra
mig selv og griber aktivt fat i det fremmede og gør det kendt. Det har også en modsætning, der er sorgen, som er den følelse, der sætter mig fri og tillader mig at dø
eller at leve på ny.
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Kønnets dynamik
Køn som biologisk og kulturel organiseringsform
Forplantningens dynamik udspiller sig i forholdet mellem hanligt og hunligt. Der er
organismer, der er dobbeltkønnede, eller som kan veksle mellem de to køn, men på
trods af at æg og sæd grundlæggende har den samme funktion, nemlig at kombinere
to organismers genetiske materiale på måder, der tillader nye kombinationer at opstå,
så kan jeg ikke komme på nogen kønnet organisme, hvor det ikke er muligt på dette
niveau at skelne mellem hunligt og hanligt: Æg er store, få og stationære i forhold til
sæd, som er småt, mange og mobilt. Det gælder i dyreverdenen såvel som i
planteverdenen.
For langt de fleste animalske organismers vedkommende er det i forlængelse heraf
også muligt at skelne mellem hanner og hunner, dvs. individer som er bærere af henholdsvis det hanlige eller det hunlige forplantningspotentiale. For mange især højerestående18 dyrearters vedkommende afspejler det sig i en særlig relation mellem de to
køn, som går ud over selve forplantningen.
Dette gælder også for menneskene og for de højerestående primater, som vi normalt sammenligner os med. Hvor man kan være i tvivl om, hvorvidt de marsvin man
har købt, biologisk set er hanner eller hunner, lige indtil Trine pludseligt bedækker
Martin, så er denne tvivl ekstremt sjælden, når det drejer sig om mennesker. Det
skyldes naturligvis vores konstante brunst, som gør dette spørgsmål konstant
væsentligt for os, men det skyldes også, at der er klare og synlige fysiske forskelle på
mænd og kvinder. Dette i sig selv biologiske niveau af menneskets kønslige polarisering understreges og forstærkes i stort set alle kendte kulturer gennem kønsspecifik
påklædning og kropsudsudsmykning.
Disse forskelle afspejler sig i en tilsvarende social polarisering af forholdet
mellem de to køn. Denne polarisering kan være mere eller mindre udtalt, og der har f.eks. i det kommunistiske Kina - været gjort forsøg på at underspille forskellene og
at gøre unisex til det gældende, men når man ser på kinesere i dag, er det intet, der
tyder på, at dette eksperiment har sat sig spor, der er nået ind under påklædningen.
Næsten det samme kan man sige om de ændringer, der op gennem det tyvende
århundrede skete i forholdet mellem mænd og kvinder i den europæisk påvirkede del
af verden: Både roller, muligheder og magtbalance har ændret sig markant, men når
det kommer til påklædning og partnervalg, så er polariseringen næppe blevet meget
mindre: Kvindelige topchefer skiller sig visuelt og i deres kropsholdning ligeså klart
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Mit brug af ordenen lavere- og højerestående skal forstås relativt i forhold til hinanden og som refererende
til den darwinistiske udviklingsmodel, som vi i dag konventionelt forstår det biologiske liv igennem. Som
jeg bruger den har den et tidsaspekt: Det primitive er det, der kommer først og det højereudviklede det, der
følger efter. Det betegner ikke nogen værdiangivelse.
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ud fra deres mandlige kolleger, som mænd og kvinder gjorde det i deres forældres
generation, og hvis de (hvilket ikke sker så tit) gifter sig med mindre succesfulde
mandlige kolleger, så skaber det en særlig situation, som kræver en særlig tilpasning
fra begge parter.
Samtidigt: når man kigger på, hvordan dyreverdenen bredt har organiseret dynamikken mellem han og hun, så kan man finde enhver tænkelig fremtrædelsesform
både fysisk og adfærdsmæssigt. Det virker ikke som om, selve det at være sæd- eller
ægbærende sætter nogen afgørende grænser for, hvordan biologien organiserer sig
socialt.
Myretuer er organiserede omkring en central æglæggende dronning, den kæmpestore edderkoppehun æder den lille edderkoppehan, når den har fået hans sæd. Kronhjortehanner er store og magtfulde for at kunne holde styr på deres hunner og
bekæmpe andre hanner. Bjørne er nogenlunde lige store og solitære, bortset fra at
hunnen opfostrer ungerne, og hannen forsøger at æde dem. De fleste fisk skelner ikke
mellem afkom og andre fødeemner, men nogle arter beskytter deres afkom i munden.
Hos de fleste arter med yngelpleje er det hunnen, der tager sig af ungerne, men der er
markante undtagelser.
Selvom de mest dramatiske forskelle findes blandt laverestående dyr, så er det
mest påfaldende alligevel den forskellighed, der kan udvikles på alle udviklingstrin.
Det virker, som om faunaen som sådan er utroligt fleksibel og fantasirig i sine måder
at organisere den kønslige dynamik på.
Alligevel er der også nogle gennemgående tendenser, som udspringer af hunnens
særlige rolle som forplantningens locus, dvs. det sted hvor det eller de befrugtede æg
udvikles, og måske er det endda sådan, at disse bliver mere markante, når vi kommer
til mennesket. Når jeg kigger på to musvitter, der opfostrer deres unger, kan jeg ikke
se forskel på han og hun, og deres rolle er da også nøjagtig den samme, når først
æggene er lagt.
Blandt mennesker er det anderledes: På grund af vores højtudviklede centralnervesystem er et menneskebarn længere om at udvikles. Det betyder, at en kvinde er
gravid i ni måneder og i den sidste tid både tynget og forsvarsløs, og når barnet fødes
er det stadigt ufærdigt og fysisk afhængigt af hende i mange år frem. Det er prisen for
vores højere udvikling, og det gør kvinden afhængig af manden på en måde, hunbjørnen ikke er. Hvor det er hendes opgave at nære og beskytte barnet, bliver det hans at
nære og beskytte familien. Hun står for liv, nærhed og kærlighed, hvor han står for
for velstand, magt og social status.
Det er en rollefordeling, som ikke i sig selv er biologisk givet, men som følger eksistentielt af biologien - dvs. af den måde vi som mænd og kvinder er stillet på i
forhold til afkommet. Kvinden er bundet til graviditeten på en måde som manden
ikke er, og når hun har født barnet, vil hun alt andet lige også være tættere på det end
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han. Mandens tilgang til afkommet er i første omgang gennem hende, og det er derfor
også i forhold til hende og familien som helhed, at hans redebyggerinstinkt kommer
til udtryk. Selvom der er variationer, er det da i princippet også sådan, at langt de
fleste kulturer har organiseret sig omkring forplantning og køn.
Denne polarisering af kønnene i forskellige sociale roller slår således - på trods af
det kulturelle medies langt større fleksibilitet sammenlignet med det biologiske kraftigere igennem, når man kigger på de forskelige beskrevne menneskelige kulturformer, end det er tilfældet i naturen generelt. Kvinder er tættere identificeret med
deres køn og med moderskab end musvithunner behøver at være det.
Samtidigt er det dog også sådan, at mænd indenfor rammerne af denne rollefordeling er afhængige af kvinder netop for det nære, hvilket primært vil sige det, der
har med tilknytning, børn og familiemæssig kontinuitet at gøre. Dette bløde punkt er
den psykologiske modpol til rollen som stærk og udadvendt. Det er i denne skæve
men gensidige afhængighed, at de trods alt stadig meget varierede samfundsmæssige
kønsrolleformer har udviklet sig. Det er også i lyset af denne på mange punkter uklare men dybest set gensidige afhængighed, at man må forstå de forskelle, der bliver
ved med også i dag at slå igennem i forholdet mellem kønnene.
I den skitse til et instinktnært kønsrollemønster, som jeg her forsøger at skrive ud fra,
kan man sige, at kvinden tilhører manden på samme måde, som børnene tilhører
kvinden, men at manden til gengæld er følelsesmæssigt bundet til kvinden på en
måde, som hun ikke er til ham. Derimod forbliver han under kvindens graviditet seksuelt fri og utynget og kan i princippet nå at gøre mange kvinder gravide.
Med begrebet instinktnært understreger jeg, at det i dag næppe er muligt præcist at
skille natur og kultur ud fra hinanden. Dertil er naturlig fornemmelse og kulturgivne
forestillinger alt for sammenflettede. Men måske kan man sige det på den måde, at
biologien udover at være fysisk også har en eksistentiel og dermed symbolsk betydning, som gør visse organiseringsformer mere nærliggende end andre uden at de nødvendigvis er genetisk givne.
F.eks er den kvinde, der har født et barn ud af sin egen krop efter at have mærket
det vokse inde i sig igennem en række måneder og nu sidder og ammer det, udover at
være hormonelt påvirket også eksistentielt anderledes stillet i forhold til det, end den
mand, der har avlet det. Hans stilling er på godt og på ondt løsere, og man kan siger,
at den mandlige udgave af det, Daniel Stern har kaldt moderskabskonstellationen i
højere grad er noget han kan vælge eller fravælge, foruden at det umiddelbart er mere
nærliggende at lade den omfatte både moderen og barnet, dvs. den helhed som er
familien19 .

19

Det som jeg ovenfor har kaldt redebyggerinstinktet.
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Det forhindrer dog ikke, at mænd, hvis man ser bort fra amningen, kan være ligeså
gode mødre som deres kvinder, på samme måde som kvinder, hvis man ser bort fra
graviditeterne, kan indtage mænds roller som mænd i samfundet på måder, der gør
det rimeligt stadigt at tale om formanden, selvom hun er en kvinde. Et aspekt af kønslighedens enhed er netop, at polariseringen fungerer i kraft af modsætningernes gensidige identifikation. Dette aspekt vil jeg vende tilbage til i det følgende afsnit om
seksualitetens dynamik.
På samme måde er biologiens betydning relativ i forhold til samfundet: I dag og i
vores relativt lille del af verden har mandens større fysiske styrke mistet sin særlige
betydning både for familien og i samfundet generelt, og han har dermed mistet det
fysiske grundlag for sin traditionelle dominans på den ydre bane. Det har ført til en
større ligestilling mellem de to køn: Kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet og
ind på chefkontorerne.
Denne ændring i status- og rollefordeling har dog også efterladt manden i et kulturelt tomrum, hvor det meste af det, der før var specifikt mandligt, dvs. noget mænd
havde og gjorde med hinanden, i dag i ligeså høj grad tilhører kvinderne, uden at der
er sket en tilsvarende aktiv justering den anden vej. Sat lidt på spidsen kan man sige,
at hvor kvinder i dag er potentielt dobbeltkønnede (begge typer af roller står til deres
rådighed), så er mænd som køn nærmest intetkønnede: Hvor vi tidligere forsvarede
familien mod vilde dyr og fjender, hænger vi nu foran fjernsynet og ser fodbold.
Det betyder, at hvor vi i dag har vi en klar og i kønnet defineret kvindekultur, så
er det, der engang var mandekultur, dvs. det mænd traditionelt havde med andre
mænd, ikke bare forsvundet men systematisk udslettet i ligestillingens navn. Når det
går højt, finder mænd i dag sammen i det, der kaldes mandehørm eller drengerøvskultur - dvs. de mindreværdige levn af mandlig kultur, som kvinderne alligevel ikke har
ønsket at have del i.
Den kvindelige kønsrolle, dvs. de forventninger, som både mænd og kvinder har
til kvinder, er i dag radikalt ændrede, hvorimod mænd stadig i langt højere grad bare
forventes at være mænd - uden nærmere præcisering. For at ændre deres samfundsmæssige rolle har kvinder været nødt til at reflektere over deres køn og over
deres stilling i forhold til manden og i samfundet. Det samme har ikke været tilfældet
den anden vej: På trods af at vilkårene for det at være mand er ligeså radikalt ændrede, så svæver den mandlige kønsrolle stadig i et limbo mellem fortid og fremtid.
Hvis mænd skal være mænd, og det skal de jo i det mindste en gang imellem, så må
de stadigt et langt stykke ad vejen være det på det traditionelle grundlag, og ellers er
deres rolle vel bare at træde et skridt tilbage og give plads for kvinderne.
Denne mandens manglende aktive redefinering af sin rolle betyder desuden, at han
stadig er ligeså følelsesmæssigt afhængig af hende og den familie, som han stadig
forventes i det mindste at kunne forsørge for helt at udfylde sin rolle som mand - både
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i sine egne og i kvindens øjne: Kvinder gifter sig typisk stadig med mænd, der tjener
mere eller på anden måde er mere magtfulde end de selv. Denne økonomiske magtfuldhed er jævnthen stadig mandens vej til kvinden og børnene og dermed de værdier,
som er modpolen til hans traditionelle udadvendthed. Samtidigt med at han netop han
afgivet den.
Da traditionel maskulinitet netop kræver styrke og selvstændighed, var mandens
følelsesmæssige afhængighed af kvinden og børnene en af dette rollemønsters store
hemmeligheder. Måske er det grunden til at denne maskulinitetens indbyggede sårbarhed er blevet overset af både mænd og kvinder, men den gør sig gældende i dag,
hvor de mandlige fællesskaber stort set er opløste, og hvor manden står langt mere
alene og i afhængighed af en kvinde, som på en gang står økonomisk friere og er
beskyttet både af nærheden til sine børn og af et udbygget kvindefællesskab.
Som mænd har vi mistet vores særlige sociale rolle og identitet uden at der positivt
er blevet gjort forsøg på at definere en ny, samtidigt med at vi har mistet det følelsesmæssige bagland, som den traditionelle kvinde tilbød os for at udfylde denne rolle.
Derfor er det svært for drenge i dagens Danmark at vokse op og blive til mænd i nogen positiv betydning af det ord.
Det svarer til det, vi har set i det, der på et tidspunkt hed den fjerde verden: Da de
traditionelle stammestrukturer blandt de nordamerikanske indianere blev opløst og
indianerne selv lukket inde i reservater, mistede mændene deres liv og berettigelse,
mens kvinderne levede videre næsten som altid omkrig hjem og børn. Resultatet var,
at flere generationer af mænd begik kollektivt selvmord i målrettet druk.
Det er noget af det samme, vi ser i dagens Afrika i områder, hvor både de førkoloniale og de koloniale sociale strukturer er opløst i forskellige former for anarki og
voldelighed: Mændene tager enten kampen op og giver dermed deres bidrag til voldeligheden, eller de sidder passivt hen, mens kvinderne knokler for at få hverdagen til at
hænge sammen. Vold og voldtægt er måder at manifestere sin maskulinitet på i en
verden, hvor der ikke er plads til de følelser, som kvinden traditionelt repræsenterer
for manden. Voldtægt er på denne måde ikke bare en destruktiv men også en selvdestruktiv maskulin handling på linje med druk.
Ja, måske er samfundsmæssig voldelighed på et eller andet niveau et udtryk for en
skævvreden balance mellem de to køn: Som kønsvæsen er det afgørende for mig at
kunne manifestere mig som det køn jeg er, og hvis der ikke forefindes konstruktive
rollemodeller, vil jeg klart vælge de destruktive. Det gælder både for mænd og for
kvinder.
I vores egen verden er billedet en hel del mere broget, men vi har også vores voldelige mandlige subkulturer. Derudover har vi vindermanden, dvs. ham der stadig
formår at sætte sig igennem som mand i den fordoblede konkurrence med andre
mænd og med vinderkvinderne. Vi har den altfor velkendte tabermand, og vi har
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ham, der bare føler sig snydt på kontrakten, når hun, efter at han har opfyldt sin del af
forpligtelsen, bare går med hele det liv, som han har skabt rammerne for uden selv at
have del i. Måske er der også en ny generation af mænd, som ved, at kampen om
følelserne i dag foregår gennem børnene, og at deres eneste chance for at vinde over
kvinderne, er ved at overgå dem som mødre20 .
Vi befinder os midt i en udvikling, hvor vi er gået fra, at det i 1940erne, hvor Simone
de Beauvoir skrev sin bog21, var kvinden, der var det andet køn, til at det i dag ligeså
klart er manden: Det særlige mandlige perspektiv på køn er kun i meget begrænset
grad artikuleret, og mænd ser i det store hele på sig selv som mænd med kvinders
øjne. Selve begrebet drengerøvskultur illustrerer dette. Der er stadig steder i samfundet, hvor mænd fastholder tidligere tiders privilegier og rollemønstre i forhold til
kvinder, men ideologisk er manden klart i defensiven. Der er f.eks. ingen mand, der i
dag åbent vil hævde, at der kan være rimelige, endsige naturlige grunde til at der er
flere mænd end kvinder i de typiske karrierestillinger.
Den væsentligste undtagelse er det pædagogiske område: Her har der i en årrække
været både mænd og kvinder, som har set det problematiske i, at børns opdragelse og
tidlige uddannelse næsten udelukkende er overladt til kvinder. Resultatet er utilpassede drenge, som kommer til kort i uddannelsessystemet, og at de unge mænd i
dag er i mindretal på de videregående uddannelser.
Alt ialt må man dog sige, at der er tale om en justering i forhold til en tid, hvor det
har været meget anderledes, og man kan ikke forvente, at det finder en rimelig balance fra den ene generation til den næste. Det er dog afgørende, at mænd begynder at
artikulere sig positivt som mænd om det at være mand.
Når vi taler om køn, ligestilling og i det hele taget lighed, så er det værd at huske på,
at der er en del, der tyder på, at mennesket i langt det meste af sin tid her på Jorden
har levet i relativt egalitære samfund: Det gjalt for den ældre stenalder og i de tidlige
landbrugssamfund22 helt frem til og med megalitkulturene, som i Vesteuropa skabte
blandt andet Stonehenge og de danske stendysser. I disse samfund finder man ingen
spor hverken af den store mand eller af den rent symbolske værdi, som først metallet
(ikke mindst det helt igennem ubrugelige guld) og siden pengene repræsenterer.

20

Den som for mig at se mest tydeligt har forløst dette både destruktive og selvdestruktive maskuline
dilemma mellem kvindelighed og magtfuldhed i en verden, hvor maskulin magt i sig selv er blevet dæmoniseret og hvor kvindelige ledere i sig selv opfattes som et gode, er Per Fly i hans filmtrilogi Bænken, Arven og Drabet. Ligeså entydigt som de tre ultrakorte titler skitserer dilemmaets tre magtfulde afmagtsformer,
ligeså nuanceret og komplekst beskriver filmene selv dets forskellige muligheder og deres forløb.
21

Le deuxième sexe (1949)

22

Se Renfrew 2007 s. 150 ff.
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Det er først med ædelmetallerne og deres særlige symbolsk tillagte værdi, at det
bliver muligt at ophobe den rigdom og storhed, som sætter turbo på den ulighed, som
vi lever med den dag i dag - både mellem køn og befolkningsgrupper. Tilsvarende er
det også først med bronzealderen, at krigerideologien og med den den maskuline
voldsmystik udvikler sig. Denne er i selve sin kerne tragisk og i modsætning til det
almindelige, skabende liv, som kvinderne og de undergivne mænd repræsenterer.
Denne dobbelthed er tydelig næsten fra starten hos Homer i Illiaden og i det 20.
århundrede hos filmskabere som Sam Peckinpah og Sergio Leone. Der er i alle tre tilfælde tale om en epik, som er skabt i smertepunktet mellem det almindelige livs
glædesfyldte frugtbarhed og den maskuline værdigheds storslåede, men på et dybere
plan også latterlige tragik23 .
I de traditionelle samfund - inklusive vores eget i det omfang ideologien stadig
hænger ved - hvor mandens særlige rolle er baseret på denne bronzealderideologi, er
volden sædvanligvis reguleret af ofte meget komplicerede regler og ritualer omkrig
skam, ære og værdighed. Noget af det positive, der er sket for mænds vedkommende
op gennem det 20ende århundrede i vores del af verden, er, at de har frigjort sig fra
en stor del af disse snærende og tragiske æresbegreber.
Det har været et stort fremskridt for vores almindelige måde at omgås som mennesker på i det nære personlige liv, men det har måske været knap så heldigt for, den
måde vi omgås på som fællesskab. Politik og forretningsliv fungerer i dag stort set
æresløst, og vi forudsætter en egoistisk ansvarsløshed hos politikere og forretningsfolk, som samtidig med at den gang på gang bliver bekræftet af virkeligheden, i dag
nærmest er blevet institutionaliseret af tidens spin journalistik.
Desværre fortaber de tidlige, egalitære kulturer sig i forhistoriens sproglige
tavshed, og vi ved ikke, hvordan mænd var mænd i disse dengang progressive kulturer, og vi kan kun i begrænset omfang sammenligne os med nutidens primitive kulturer, som jo netop ligger i periferien og på randen af udslettelse i forhold til den i dag
progressive del af menneskeheden.
Som det ser ud lige nu i vores del af verden, kan man håbe på, at krigerideologi og
voldsmystik har udspillet sin rolle. Det samme kan man dog ikke sige om den symbolske værditillæggelse og den ulighed, den fører med sig. Det bliver derfor spændende at se, i hvilken retning udviklingen går: Måske finder mænd en ny og konstruktiv måde at realisere deres maskuline potentiale på, eller måske får vi en eller anden
23

Hos Homer er dette aspekt af latterlighed tydeligt fra og med Iliadens 1. sang, hvor den strid mellem
Agamemnon og Achilleus, som er digtets centrale tema, udstilles i al sin ynkelighed: Agamemnon som
grækernes dumt selvhævdende storkonge - en dumhed han bevarer digtet igennem - og Achilleus som ung
og forfængelig i sin status som helt - en forfængelighed som dog modnes i digtets 24. og sidste sang, hvor
han mødes med sin modsætning: trojanernes ældede og sønderknuste konge Priamos. I 1. sang modstilles
dette jordiske tema af Zeus’ brovtende magtdemonstration på Olympen, hvilket hos guderne fører til det, der
er blevet kaldt den homeriske latter.
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form for patriarkalsk matriarkat, som hviler på de samme luftige materialistiske
værdier og den samme ulighedsideologi, som har været fremherskende på Jorden i de
seneste årtusinder. Denne historiske dimension af kønsproblematikken vil bleve
genoptaget på side 131 ff.

Sexualitetens dynamik
På samme måde som køn og kønsroller er en funktion af sexualiteten, så er denne i
sig selv en funktion af det polariserede spændingsfelt mellem de to køn i deres
særlige forskellighed. Sædvanligvis ser vi den som et forløb, der starter med den erotiske tænding og kulminerer og mere eller mindre afsluttes med orgasmen. Det er sådan det ser ud set fra det mandlige perspektiv: Med ejakulationen er hans umiddelbare sexuelle engagement sådan set afsluttet, og efter en kort pause er han parat til
nye opgaver. Det samme gælder selvfølgeligt også for kvinden - i det omfang hun
identificerer sig med denne maskuline form.
Reelt er samværet med manden dog kun starten på det sexuelle forløb, som realiseres med besvangringen og den deraf følgende graviditet, fødsel, amning og barnepleje. Hvor manden realiserer sit sexuelle potentiale gennem samlejet, finder kvinden
først sin fulde seksuelle realisering gennem de børn, hun sætter i verden. Set ud fra et
fænomenologisk perspektiv, er der ingen grund til ikke at inkludere det, Daniel Stern
kalder moderskabskonstellationen24, som en del af den kvindelige seksualitet.
I kraft af deres forskellige biologi er mænd og kvinder således eksistentielt
forskelligt placerede i forhold til forplantningen, og det er den kulturelle betydning af
denne forskellige biologisk, eksistentielle placering, jeg har forsøgt at beskrive i det
foregående. Også på det personlige plan spiller denne bredere forståelse af seksualiteten dog en rolle for forståelsen af den forskellige betydning sex i traditionel forstand typisk har for henholdsvis mænd og kvinder og for de forskelligheder og uoverensstemmelser, der kan opstå i deres samliv.
Samtidig udgør seksualiteten dog også en enhed: Uden mænd ingen kvinder og
uden kvinder ingen mænd og dermed heller ikke nogen sexualitet25 . Det er denne
særlige enhed, som samtidig med, at den fungerer ved at polarisere sig, også er
kendetegnet ved at de to parter gensidigt lever sig ind i og identificerer sig med sin
modpol, som er emnet for det følgende. I såvel tændingen som tilfredsstillelsen er sex
identisk med denne tvetydige længsel efter at inkludere det andet køn i sig til en enhed. I denne forening mødes kønnene i en polarisering, som i selve mødet ophæves
24

Stern (1997 (1995)).

25

Der er selvfølgeligt også mennesker, som polariserer sexuelt med deres eget køn. Det rummer en række
særlige muligheder, udover at den homosexuelle polarisering kan plagiere den heterosexuelle.
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sammen med de forskelligheder, som iøvrigt kan gøre samværet mellem mand og
kvinde indviklet og besværligt. Det er her vi på trods af resten finder sammen som
par og får styrke til at møde verden som en enhed.
Sex er et emne, der helt umiddelbart fanger, og hvis denne tekst får læsere, er jeg
sikker på, at en del af dem vil starte med at læse netop dette afsnit. Det er ikke fordi,
vi ikke har andet i hovedet, men tværtimod fordi det giver os en pause fra at bruge
det. Den sexuelle fascination er i sig selv ureflekteret som en længsel tilbage mod den
natur, som vi med sproget og tanken for altid er blevet forvist fra.
Sexualitet står som naturgiven lyst i modsætning til den respekt og kærlighed, jeg
som kultiveret mand kan føle for en kvinde, som jeg er tiltrukket af. Den er apersonlig og basalt rettet mod hendes køn, dvs. hendes kvindelighed som levende, kropslig
mulighed: som et håb om saftig sex og forplantning. Kondomet kan her ses som den
parentes, jeg sætter omkring den sidste del af den seksuelle tiltrækning.
Seksualiteten er som følelse respektløs, lettere voldelig og grænseoverskridende i
forhold til det specifikt menneskelige. Den er naturen, der går over optugtelsen, blæser på den personlige værdighed og på både dine og mine egne reflekterede meninger
og holdninger, i ren og uartig fascination.
Den er animalsk liv og fylder os med en virkelighedskraft og -længsel, som langt
overgår den hellighed, vi kan finde i kirken, og den fornuft og rationalitet, som Aristoteles og Heidegger står for. Den strømmer direkte fra rødderne og foregår præcis i
den højde, vi ville have, hvis vi stadig gik på alle fire.
Dens for mennesket helt særlige kombination af naturkraft og længsel efter en tabt
enkelhed gør, at den kan blive til passion, dvs. at jeg kan ønske at opgive mig selv ind
i den: som person og som projekt; at dø ind i den for at mærke, at jeg tilhører det levende. Dermed får den samtidig også karakter af hellighed og af hellig forening.
Den seksuelle tiltrækning er den følelse, der sætter paradoksaliteten i modsætningernes enhed klarest og mest prekært på spidsen. Det gælder på en gang polariteten mellem mand og kvinde og den polaritet, der er mellem natur og kultur. Den
fungerer som en fascination i et modspil mellem den tiltrækning, indlevelse og identifikation, jeg kan føle i forhold til min erotiske modpol og en tilsvarende frastødning
og fremmedgørelse.
At være mand er et begær efter at få del i det, en kvinde er og har, og samtidigt må
jeg for enhver pris fastholde min position som mand for at få en kvinde til at modsat
begære og identificere sig med mig. Seksualakten er dermed på en gang kønnenes
forening og deres polarisering, og følelsen kan svinge mellem rå egoisme og total
selvovergivelse i en gensidig men tvetydig forvisning om at det ene er identisk med
det andet. Gensidig, fordi begge må afgive en del af sig selv for at få del i helheden,
og tvetydig, fordi det hele samtidigt også, ligegyldigt fra hvilken side jeg ser det, har
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en anden betydning. Som mennesker har vi del i det dyriske, men reelt kan vi aldrig
blive som dyr igen.
Mest firkantet kommer denne identifikation til udtryk i pornografien, som typisk er
lavet af og for mænd til beskuelse og indlevelse på sikker afstand, men i det omfang
den har et subjekt, er det helt klart kvinden: Det er hendes ansigt og følelser, der er i
fokus. Manden er kun til stede som organ eller som producent af typologiseret adfærd, og han er nærmest forstyrrende for den indlevende mandlige fantasi.
Tilsvarende fungerer det konkrete seksuelle møde, når det fungerer bedst, sædvanligvis i et balancepunkt mellem, at begge på en gang bevarer sig selv og opgiver dette
selvsamme selv ind i en indlevelse og identifikation med den andens tilfredsstillelse.
Det handler om tilfredsstillelse, men ikke, som det sædvanligvis fremstilles, om min
tilfredsstillelse i modsætning til din. Det, der tilfredsstiller mig, er tværtimod din tilfredsstillelse og helt fantastisk bliver det, når den tilfredsstillelse, jeg ser i dine øjne,
er din tilfredsstillelse ved min tilfredsstillelse.
Omvendt er voldtægt og sexuel mishandling et udtryk for det had, jeg kan føle
mod mig selv: Den lidelse og afmagt, jeg ser i dine øjne, er den lidelse og afmagt, jeg
føler i mig selv, og tilfredsstillelsen består i at få den ud af min egen krop og over i
din. At kunne forholde mig til den på sikker afstand.
Selve den seksualitet, som er udgangspunktet for dette tvetydige paradoks, er basalt
og i sit udgangspunkt apersonlig i den forstand, at den ikke nødvendigvis er forbundet med personlige følelser som kærlighed og respekt. Det den aktualiserer er først og
fremmest kønslig polaritet og fascination, og den respekt og intimitet, der kan være i
selv det mest rå sexuelle møde, er af en helt anden karakter.
Når vi siger, at et møde bare var seksuelt, betyder det sædvanligvis, at det ikke
inkluderede noget særligt personlig indhold, men måske var det netop det, der satte
os i stand til sammen at realisere seksualitetens særlige apersonlige naturkraft. Måske
var oplevelsen så skelsættende for mig, som en initiation i selve livets oprindelige religiøsitet, at jeg ikke fik fat i dit navn eller ville kunne genkende dig hvis jeg mødte
dig to dage senere på gaden. Alligevel vil jeg altid huske og elske dig.
Fascinationens tvetydighed er bærer af den grundlæggende konflikt eller udveksling mellem apersonlig natur og den personliggjorte kultur, som er en uadskillelig
del af den menneskelige natur. Vi er på en gang natur og kultur, og sex, graviditet,
fødsel og amning er det tætteste vi som mennesker kommer på at blive som dyr igen.
Det er måske grunden til at mennesker i modsætning til næsten alle andre dyrearter er i brunst hele året: Seksualiteten er det sted, hvor dette dilemma aktualiseres mest
tydeligt, og den er derfor helt afgørende for den indre balance mellem natur og kultur
både i det enkelte menneske og i kulturen som helhed. Seksualiteten er det, der holder
os kropsligt i live og afbalancerer de krav, kulturen stiller til os.
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Der er naturligvis også andre livsområder, hvor dette samme dilemma træder
frem: i vores forhold til afføring og fødeindtagelse f.eks. Det kommer også til udtryk
i vores omgangsformer: takt og tone, for ikke at tale om trafikregulering og hele retsplejen, som netop skal regulere balancen mellem natur og optugtelse. Fælles for
disse større og mindre hotspots er, at de er ritualiserede udover det rent praktisk nyttige: Bordskik, pottetræning og hele retsproceduren med kapper og parykker.
Denne ritualisering gælder naturligvis også for seksualiteten, som set i forhold til
f.eks. fødeindtagelse er særlig ved at den implicerer et møde, som udover at være
naturligt også kan have personlige og samfundsmæssige konsekvenser, som rækker
langt ud over det øjeblik, den udspiller sig i. I langt de fleste samfund fungerer seksualiteten som grundlag for familiestrukturen og søges derfor kontrolleret i forhold til
denne.
Det er ikke på nogen måde givet, at der blandt den eller de personer, jeg kan være
tæt og mest intenst sammen med seksuelt, også er en enkelt person, som jeg på det
personlige plan vil kunne leve og skabe en velfungerende familie sammen med. Det
heller ikke er sikkert, at det i givet fald er den person, som det er i fællesskabets interesse, at jeg stifter familie med. Alt ialt betyder det, at ligeså centralt og dybdegående seksualitetens dilemma er, ligeså garderede er vi også overfor det både personligt og samfundsmæssigt.
Denne særlige rituelle gardering kommer måske tydeligst til udtryk i det sadomasocistiske ritual, hvor man kan se masochisten som den modige udforsker ind i
kontroltabets urhav, som i tillid til den anden lader sig sænke ned på dets dybder.
Sadistens tilfredsstillelse består ikke, som man normalt tænker det, i den magt han får
over den anden, men tværtimod i, at han på sikker afstand kan leve sig ind i
masochistens overgivelse, og de erfaringer af kontrollens og dermed kulturens modpol, som den fører med sig.
Denne relationsform betegner en yderligere polarisering af den almindelige
kønslige polarisering, som jeg har beskrevet den ovenfor, med dens særlige gensidige
indlevelse og identifikation. Man kan metaforisk sige, at den er et studie ind i nøgenhedens hjerte, men et studie, som i samme hug er tilsvarende garderet i læder, latex
og fikserede roller og af den mystifikation, som består i, at det, der foregår på det ene
niveau, er præcis det modsatte af det, der foregår på det andet.
Dermed mister den den karakter af proces, som et studie normalt ville have, og
bliver i stedet til et fikseret kompromis, som tillader en måske dyb men punktuel tilfredsstillelse, som ikke har og måske netop ikke skal have nogen konsekvenser for
livet udenfor det rituelle rum.
Der er næppe heller nogen tvivl om, at disse dybe men sprogligt og kulturelt
uudsigelige erfaringer spiller en rolle i det man på en helt anden bane, nemlig i
forholdet mellem virkelige ofre og deres bødler, har kaldt Stockholmsyndromet.
Forholdet mellem offer og bøddel fungerer, uden nødvendigvis at være seksuelt, par76

allelt med seksualiteten gennem den gensidige identifikation - psykologisk set og som
relation vel at mærke. Det er ikke alle overgreb, der er relationer i denne forstand,
men det er næppe menneskeligt muligt at være intenst og afhængigt sammen med et
andet menneske over længere tid uden at skabe en relation. Det gælder først og
fremmest for offeret, men i det skjulte også for bøddelen.
Samfundsmæssigt viser denne gardering sig, som nævnt, i den kraftige ritualisering
og kontrol, som langt de fleste kendte samfundsformer administrerer seksualiteten
med. Seksualiteten repræsenterer den ordnede og kontrollerede kulturs ukontrollerede
modpol og er derfor farlig. Denne kontrol kan være regelret, men den vil ofte rumme
pudsige paradokser som religiøs orgiasme på særlige dage, korpulerende par på tempelfacaderne eller de mange nøgne klassiske statuer på viktorianske museer og i
byrummet, hvor pæne familier sagtens kunne promenere med deres ærbare døtre.
Enhver kulturform må på et eller andet niveau forlige sig med seksualitetens
naturkraft. Dette kan foregå på måder, der er konstruktive, uskyldige eller lodret destruktive. Tidens grasserende islamisme med dens voldsomme kontrol af kvinder som
kønsligt tiltrækkende er, når man kigger på islams historie iøvrigt, mere en ekstrem
tendens end en realiseret kulturform. Den giver alene mening som afvisning af den
vestlige kulturform, som den dermed forbinder sig med.
Endeligt fremtræder seksualiteten, fordi den forbinder mig med naturen og livet på et
generelt og overordnet plan, som hellig. Den forbinder mig med det evige, som det
udspiller sig i og igennem det konkret levede selv.
Det er dog en form for hellighed, som står i modsætning til det hellige som det
transcendente, dvs. det hellige som det, der står over og derfor udenfor det konkret
levede liv. De to følelser ligger dog tæt på hinanden og udover at polariseres, som det
sker indenfor samtlige moderne højreligioner, så går denne seksualitetens naturreligiøsitet også som en kraftig og vitaliserende strømning igennem hele religiøsitetens
historie.
Seksualitetens funktion som gensidig identifikation er selvfølgeligt også sammen
med de fælles børn med til at bekræfte parrets særlige fællesskab både som kernefamilie og i forhold til de større fællesskaber - storfamilien, bopladsen eller kollektivet - som denne måtte indgå i.

Kærlighed
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Som grundlæggende biologisk princip må man kunne se kærligheden som den
følelse, der holder sammen på det levende fremfor at lade det spredes for alle vinde:
Som encellede organismer, der klumper sig sammen, fremfor at møde verden adskilt
og hver for sig. Den er som sådan modpolen til det at skille sig ud og etablere sig som
entitet og identitet. At samles og at skilles må være den mest abstrakte måde, vi kan
definere denne grundlæggende dynamik på. Dermed er kærlighed dog blevet til noget, der kan blive for meget, og som skal balanceres i forhold til sin modsætning dvs. en dynamik.
I forlængelse heraf kan man identificere kærligheden som den altruistiske kraft,
der underordner et partielt opfattet selv under en større og dermed vigtigere helhed,
sådan som jeg har beskrevet det tidligere (se s. 56 ). Der er her stadig tale om noget,
der skal afbalanceres i forhold til sin modsætning: En kompleks organisme som f.eks.
en myretue, et menneske eller en hær er netop kendetegnet ved, at den fungerer et i
nøje samspil mellem de enkelte dele og helheden, hvor det er ligeså vigtigt at træde i
karakter som at underordne sig.
Kærligheden som vi normalt opfatter den, går dog ud over denne selvets relativering i forhold til noget andet og større, som det selv er en del af. Kærlighed opfattes
derudover også som rettet mod den anden netop som anden. I denne betydning kan
man definere kærlighed som den intention, der ser ud over sine egne interesser, af
omsorg for den anden som anden - dvs. som noget jeg selv ikke har nogen del i. Om
denne helt uselviske form for kærlighed overhovedet findes som andet end en ideel
fordring, er svært at afgøre, men i alle de eksempler, jeg selv i min personlige mangel
på moralsk perfektion har været i stand til at komme på, er der en mere eller mindre
skjult stråleglans, der peger tilbage mod selvet. Om ikke andet perfektionens egen
stråleglans.
Den buddhistiske medfølelse (se s. 217 ) er kendetegnet ved, at boddhisatvaen flytter sin identifikation fra det personlige selv til det kollektive: alle levende væsener.
Det er vist så langt jeg kan nå med kærligheden som princip: en afbalanceret vekselvirkning mellem et personlig og et kollektivt perspektiv.
Som selve den følelse, vi umiddelbart genkender som kærlighed mellem mennesker,
kan den være sig selv voksen og er i så fald udtryk for respekt, indsigt og indlevelse,
men den behøver ikke at være det: Den kan uden at miste sin genkendelighed som
kærlighed være uden fornemmelse for grænser og dermed blive til et overgreb. Den
kan være misforstået og dermed til besvær eller direkte skade. Endeligt kan den se
den anden i sit eget billede og dermed blive en genspejling af sit eget behov eller
begær og dermed set ud fra den andens perspektiv blive til egoisme: Som en bjørn
elsker en honningkage.
Et dyrs følte kærlighed er umiddelbar og båret af dets instinkter og som sådan
bærer af disses indsigt og begrænsning. Det samme må i et vist omfang være
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gældende for menneskers kærlighed, når den er båret af f.eks seksuel tiltrækning eller
forældrefølelse, og i menneskers sociale verden er mulighederne for mismatch og fejltagelse uendeligt meget større end på det animalske niveau.
Dertil kommer, at følelsen af kærlighed er noget øjeblikkeligt og ofte forbigående,
hvilket ikke helt svarer til det, vi mener, når vi siger, at vi elsker nogen. I sin voksne
form er den en kompleks og i sig selv forpligtet bestræbelse, som kræver indsigt og
indlevelse, og som i sig selv for reelt at være kærlighed også må være åben for korrektion og dermed også selvrefleksion: Den må være i stand til at stille spørgsmålstegn ved sig selv.
I denne snævrere betydning er den en personlig og dermed specifikt menneskelig
følelse, der kræver, at jeg er i stand til at opfatte den anden som identisk med sig selv
over tid, og i forlængelse heraf at omfatte ham eller hende med en følelse, som i sin
kerne forbliver den samme, på trods af relationens skiftende op- og nedture: Selv når
jeg er allermest vred på dig, er jeg ikke i tvivl om, at jeg elsker dig.
Enhver relation forløber i en eller anden form for dynamik, og den er dermed også
potentielt konfliktfuld. Vi kan søge at undgå denne konfliktens dynamik ved enten at
afbryde vores relationer i en hurtig rækkefølge, efterhånden som de begynder at blive
besværlige, eller ved at forsøge at regulere modsætningerne gennem regelsystemer
som takt og tone, høflighed og tilstræbt venlighed. I mange sammenhænge gør det
helt klart samværet lettere men sædvanligvis også lidt upersonligt, og ofte trives konflikternes umiddelbare følelser i bedste velgående inde bag facaden.
Kærlighed er her den følelse, som rummer disse skiftende følelser i et overordnet
kærligt og personligt perspektiv, og selvom den kan være både på grund og på trods
af, og selvom den i forlængelse heraf kan slides med årene, så overskrider den i sig
selv denne form for kalkulation: Jeg elsker dig, fordi du er dig, og dermed med alt,
hvad du er, og henad vejen måtte vise dig at blive - både på godt og på ondt. Det der
starter som en følelse må, hvis det vil fastholde sig selv over tid, blive til et reflekteret
og beslutte engagement.
Kærlighed i denne strengt personlige forstand overskrider også den afhængighed,
jeg måtte have af den anden og af andre mennesker generelt, ligesom den må overskride det, der ligger i de biologiske begreber tilknytning og prægning. Hvis jeg undersøger min motivation for at elske til bunds, vil de fænomener, som disse begreber
forsøger at forklare, naturligvis vise sig som en del af min samlede motivation, men i
sig selv vil den personlige kærlighed overskride denne motivation: Selv efter at jeg
har mistet dig, og du lever lykkelig og tilfreds med en anden, vil jeg huske og elske
dig.
Denne form for kærlighed er personlig i dobbelt forstand: For at kunne elske dig
som person, er jeg selv nødt til selv at være en person, og selvusikkerhed kan her ikke
adskilles fra den usikkerhed, jeg kan have på den anden. Jeg må vide, hvem jeg selv
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er, for at kunne forholde mig reelt til den, du er. Personlig kærlighed kræver personlig
integritet og, hvis den reelt - dvs. for livet - skal holde det, den umiddelbart lover, så
kræver den også personlig stabilitet.
At skrive disse ting om personlig kærlighed føles utroligt gammeldags, og i realiteten er det måske også sådan, at denne form for kærlighed i dag forekommer ret
sjældent - ikke bare som realitet men også som ideal. Den toppede i en tid, hvor den
sociale verden omkring os var mindre og mere stabil og derfor også mere prægnant,
og hvor vi selv derfor også var mere sikre på hvem, vi var. Verden i dag er givetvis
mindre personlig, end den var i den romantiske kærligheds tidsalder.
Som oftest er kærligheden langt mindre personlig. Den kan være funktionel: Jeg
elsker den, der giver mig det, jeg har brug for: Jeg elsker den, der elsker mig, og hvis
du gør det samme den anden vej, så har vi tilsammen et ganske godt fundament, som
dog ikke behøver at efterlade sig mange spor, når det er slut. Kærligheden indbefatter
ofte hele pakken: Jeg elsker min kone, fordi det er hende, jeg har mine børn med, mit
hus og min bil. Uden hende ville det liv, jeg lever, ikke være muligt. I praksis kan det
ikke deles op: Kærligheden er det kit, der holder det hele sammen og gør det
meningsfuldt.
I det helt små og dagligdags er det vel også kærlighed, der får mig til at fodre fuglene, eller når jeg giver en tyver til en hjemløs. Alle de småting, som kan give mig en
følelse af venlighed og samhørighed i stedet for det modsatte: Som når jeg undlader
at sætte foden på det sted på vejen, hvor der går en bille. Det er ikke noget, jeg ofrer
den store opmærksomhed, og for det meste overser jeg de smådyr, der kommer i vejen for mig. Men jeg bryder mig ikke om lyden af et sneglehus, der knaser. Det lader
ikke til, at det, vi som mennesker opfatter som kærlighed, kan reduceres til en enkelt
ting. Den kan være på flere måder og består sædvanligvis af flere ingredienser.
Indenfor den fænomenologiske filosofis rammer må man kunne definere kærlighed i
forlængelse af det intersubjektive fællesskab, som kommer til udtryk i Heideggers
analyse af dérværens væren-i-verden som medværen og Aristoteles’ opfattelse af sjæl
som det der er fælles for alt levende. Måske er denne bevidstheds genkendelse af bevidsthed i sig selv udtryk for en form for kærlighed.
Denne genkendelse er dog også udgangspunkt for de konfliktens følelser, som jeg
har beskrevet som uadskilleligt forbundne til relationen som sådan. Den kan således
ikke beskrives som kærlig i sig selv, men den er en forudsætning for kærlighed i intersubjektiv forstand og adskiller sig fra den kærlighed og tilknytning, jeg kan føle til
mine ejendele og mit hjem f.eks. eller den kærlighed, en bjørn føler til en honningkage.
Det er dog også muligt at forestille sig, at selve det intersubjektive fælleskab, som
kommer til udtryk i genkendelsen, grundlæggende, dvs. på den anden side af det relationelle livs konflikter, er positivt og dermed kærligt. Det er en følelse, jeg kan
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komme i kontakt med, når jeg ind imellem sætter mig udover min egen rolle og position i det relationelle liv, men måske er denne sætten sig udover bare en ny relationel
position, som defensivt, dvs. i fantasien og for en tid, bringer mig i sikkerhed fra mit
reelle livs onde og hadefulde følelser.
Sætninger, som indeholder ordet bare er som oftest reduktionistiske og dermed
ikke dækkende for den samlede helhed, men under alle omstændigheder må jeg her
siges at være nået ud til den horisont, som sætter grænsen for, hvad jeg er i stand til at
belyse fænomenologisk.

Følt forståelse og refleksion
Følelsen er den funktion, der hos levende organismer sammenfatter forståelse og motivation til handling. Både fysiologisk og fænomenologisk må der selvfølgeligt være
stor forskel på, hvordan den fungerer og viser sig for en encellet organisme, en bananflue og en chimpanse, men selve den sammenfattende og effektuerende funktion
må være den samme.
Denne særlige funktionsform er det, der adskiller det levende fra det ikke levende:
Levende organismer fungerer finalt ud fra en hensigt og forståelse af den situation, de
befinder sig i, hvorimod det ikke levendes funktionsform er kausal, dvs. alene
bestemt af udefra kommende faktorer og årsager. Det levende har, som Aristoteles
udtrykker det26, en iboende evne for selvbevægelse. Det han kalder for sjæl (græsk:
psyché).
Denne funktionsform er således dybt forankret i den menneskelige biologi. Selv
vores mest gennemreflekterede tanker effektueres gennem en sådan kropslig sammenfatning, der forbinder det tænkte med det umiddelbart ønskede og opfattede i en
fysisk handling27. Vi adskiller os fra vores biologiske forfædre ved de enorme
mængder af handleforberedende eller bare interessante overvejelser, vi kan rumme,
men selve handlingen - når og hvis den kommer - effektueres ud fra det samme princip.
Refleksionen er det særligt menneskelige, som kommer til med sproget, og som
fungerer i samspil med vores virksomhed i verden, som en særlig reflekteret form for
erfaringsdannelse, der fra generation til generation opsamles som kulturelt given viden. Denne kulturelt styrede erfaringsdannelse er, som det er blevet beskrevet, mange
gange hurtigere og derfor også langt mere fleksibel end den genetiske.

26

Se s. 206 f.

27

Se Den ligeværdige dialog s. 68ff.
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Man kan sige, at hvor både de sociale omgangsformer og udvekslingen med den
fysiske verden på det animalske niveau i det store hele er fastlagt genetisk, så skabes
og genskabes de menneskelige omgangsformer kulturelt fra generation til generation.
Det betyder, at de kan ændre sig langt hurtigere og mere fleksibelt i det løbende samspil med skiftende behov og vilkår.
Det gør dog også den menneskelige bevidsthedsform tilsvarende mere sårbar: Socialisering er en mangeårig proces, der holder afkommet i afhængighed af de voksne,
og den kan ikke springe en generation over. Under alle omstændigheder er den det,
der giver mennesket dets særlige stilling i den jordiske biosfære: Den er forudsætningen for menneskets succes som invasiv art. Det gælder allerede for de tidlige mennesker før homo sapiens, som foruden i Afrika også er fundet på store dele af det
eurasiske kontinent.
På det psykologiske plan er den sammenfattende følelse eller fornemmelse det, der
lægger bunden i vores kognitive system. Den forbinder os, når vi er i ordentlig kontakt med den, umiddelbart og uden at vi behøver at tænke over det med vores natur,
kultur og personlige erfaring. Dette umiddelbare niveau af vores personlighed er vitalt men samtidig konservativt i den forstand, at dets evne til indlæring og erfaringsdannelse stort set svarer til det animalske niveau. Evnen for sproglig refleksion er
specifik for mennesket og grundlaget for den personlige erfaringsdannelse. Det er
den, der sætter os i stand til at lære af de erfaringer, vi gør os gennem livet.
Den menneskelige bevidsthedsproces fungerer således på to adskilte men interagerende niveauer: det umiddelbare og det reflekterede. Mennesket lever ikke bare
fra øjeblik til øjeblik. Øjeblikket vil ofte følges af eftertanke, og denne vil igen henad
vejen kunne integrere sig i det øjeblikkelige nærvær som følt erfaringsdannelse. Dette
sker, når jeg umiddelbart genkender aspekter af gamle situationer i den nye.
At denne umiddelbarhed, som jeg har forsøgt at beskrive det ovenfor, ses som relationsformer betyder, at en given følelse - det er sådan, vi sædvanligvis både tænker og
taler om dette niveau af vores fungerende virkelighed på - ikke kan forstås isoleret i
sig selv som en blot og bar kropslig hændelse eller som en rationel eller irrationel
reaktion på en bestemt situation.
Det er naturligvis en del af det, den er, men for at forstå den i dybden må den ses i
sin fulde kognitive kompleksitet i forhold til den kontekst og de konteksters kontekst,
som ligger i den givne situation, dvs. i forhold til den i mange situationer nærmest
uendelige række af forestillinger og associationer, som kan dukke op i efterrefleksionen, når man betragter den fra forskellige sider.
Den menneskelige følelse er således allerede i sit udgangspunkt en kompleks reaktion, og selvom vi i vores daglige omgang med hinanden må tage hurtigt og dermed
intuitivt stilling for at komme videre i processen, så ved vi også, når vi kender hinan82

den godt, at der ofte ligger lange historier af skjult viden og information bag hvert af
dialogens enkelte led, og at der er ting, jeg ikke skal sige eller spørge til, hvis vi skal
have gjort diskussionen færdig inden gæsterne kommer. Jeg kan mærke det allerede
på tonelejet i den andens stemme - også selvom jeg overser, at denne tone er en reaktion på tonelejet i min egen.
De personlige samtaler, vi kan have med hinanden - efter et emotionelt sammenstød f.eks. hvor vi er gået forkert af hinanden - og den selvrefleksion, vi kan have
med os selv, indeholder ofte både lange og komplicerede analyser af denne form for
skjult viden. Den er skjult i den forstand, at den på trods af, at den i handlingens øjeblik forekom åbenbar og indlysende, bagefter på grund af sin kompleksitet kan være
vanskelig at få sat på ord. På trods af at den både kan være en overreaktion og bygge
på en fejlfortolkning af den givne situation, så trækker den på en langt bredere erfaringsmængde, end jeg sprogligt har mulighed for at være opmærksom på. Man kan
derfor også kalde den intuitiv.
I praksis betyder det også, at enhver følelse er kontekstbunden, og at det, vi sædvanligvis kalder vores personlighed, kun er en del af denne kontekst, og at ingen
menneskelig følelse derfor i sidste ende behøver at være os fremmed: Det er blot et
spørgsmål om, at vi bliver udsat for den rette kontekst. Moral er derfor heller ikke et
spørgsmål om de følelser, vi får, men om, hvordan vi administrerer dem. Det er også
derfor, at torturbødler i diktaturstater ofte er helt almindelige familiefædre, og selv en
helgen kan, hvis man tager ham ud af hellighedens kontekst og anbringer ham i en
almindelig konfliktramt familie, reagere med de følelser, som er almindelige der.
En anden konsekvens af denne forståelsesform er endvidere, at der er et niveau af
følelseslivet eller den følte forståelse, som er biologisk og instinktivt. Mest tydeligt er
det i de måder vi er henholdsvis mænd og kvinder på, men også mere generelt i den
måde vi i det hele taget hver især som individer reagerer på livets hændelser på.
Man kan sige, at vores følelsesmæssige beredskab fra naturens side, dvs. fra fødselen af, er forskelligt indrettet. Dette medfødte potentiale interagerer naturligvis med
de erfaringer, vi henad vejen gør os, og meget hurtigt i vores opvækst er det ikke
længere muligt entydigt at skille natur ud fra kultur, men det fornemmes alligevel
som en klangbund og svarer nogenlunde til det vi kalder temperament. Dette kan
både beskrives ved forskellige kvaliteter som lyst eller mørkt, robust eller sårbart og
kvantitativt som kraftigt eller svagt reagerende og formodentligt også med forskellig
kognitive nuanceringsgrad - svarende til det, man har kaldt følelsesmæssig intelligens.
På samme måde som denne empirisk uklare men teoretisk uomtvistelige skelnen
mellem det biologisk og kulturelt givne var vigtig i vores forståelse af samspillet
mellem de to køn, så er den også på et mere generelt niveau vigtig, fordi den udgør
det basale grundlag for vores opfattelse af det vi er: Der er mange ting, som vi henad
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vejen kan ændre på både i vores liv og i os selv, men der er også aspekter både af os
selv og af vores medmennesker, som vi må acceptere som de er. Som en forudsætning
for at kunne navigere i forhold til dem.
Det kan således være afgørende for min selvforståelse at erkende, at jeg har et sårbart eller et kraftigt reagerende temperament, på samme måde som det kan være
vigtigt for min måde at placere mig i livet på at få kortlagt mine forskellige kognitive
ressourcer, særheder og begrænsninger.
F. eks. var det afgørende for min egen faglige udvikling som psykolog, at jeg blev
opmærksom på mine meget svage indre repræsentationer - det at jeg næsten ikke kan
se mine indre billeder - og at det derfor i længden ikke var holdbart, at jeg ville arbejde visuelt, dvs. med drømme og visioner. Det er grunden til, at jeg så entydigt har
kunnet vælge den langt mindre symbolske eksistentielle tilgang - samtidig med at jeg
alligevel tænker visuelt og til tider måske endda visionært.
Tilsvarende har det også været af afgørende betydning for min forståelse af den
måde, min hukommelse fungerer på, og for de måder, jeg har kunnet kompensere for
dens begrænsninger - først og fremmest ved at træne den kontekstbundne hukommelse: Det, jeg ikke kan huske som et konkret set billede, må jeg prøve at mærke
eller genkalde i sin sammenhæng. Det har selvfølgeligt også betydning for min måde
at fungere socialt på: at jeg ofte ikke genkender folk, før de selv giver sig til kende,
og jeg får dem indplaceret i en sammenhæng.

Mennesket som invasiv art
Det virker umiddelbart rimeligt at forstå menneskets succes som art på jorden i lyset
af dets højere udviklingsstadie. Bevidsthedsmæssigt er vi i stand til at indbefatte jordens øvrige livsformer i vores forståelse på en måde, som de ikke er i stand til at indbefatte os: På trods af at mennekser og hunde har levet tæt sammen i årtusinder, og
man kan diskutere, hvem der har haft det største udbytte af dette samliv, så er det os,
der opdrætter dem efter vores behov og ikke omvendt. Det samme er tilfældet med
får, geder, køer og svin.
Det er også os, der mere eller mindre har underlagt os jorden og er i færd med at
udslette alle større og for vores behov overflødige livsformer fra planetens overflade.
Der er dog en alvorlig hage ved det - den som jeg i det foregående har udtrykt med
ordet invasiv. Det er ikke bare sådan, at mennesket har underlagt sig jorden på grund
af sin højere intelligens. Denne intelligens og i forlængelse af den de mange og
tilpasningsdygtige kulturformer, som mennesker gennem tiden har udviklet, er måske
i sig selv en funktion af en særlig invasiv mekanisme, som betyder, at kvalitet ikke
bare avler kvalitet, men at kvaliteten måske først og fremmest er en funktion af kvantiteten:
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Det ser ikke ud til, at menneskets øgede beherskelse af sine naturlige vilkår uden
videre har omsat sig i en øget livskvalitet men snarere i en befolkningstilvækst: Flere
overlevede til at få flere børn. I første omgang betød det, at menneskene bredte sig
udover et større område, men efterhånden som de umiddelbart gode og givtige områder er blevet koloniserede, så har det også krævet en stadig øget kulturel (dvs. ideologisk, institutionel og teknologisk) udvikling. Eller med andre ord: Jo klogere vi
blev desto flere blev vi, og desto klogere var vi nødt til at blive, ikke for at få det
bedre men bare for at holde skindet på næsen og bevare status quo. Denne udvikling
har accellereret stadig kraftigere helt frem til i dag, hvor såvel den ideologiske som
den institutionelle og teknologiske vækst på trods af den enorme hastighed, hvormed
den forløber, alligevel er håbløst bagud i forhold til befolkningstilvæksten.
På trods af at vi aldrig har været mere magtfulde og vidende, end vi er nu, så mangler vi tydeligvis de sociale styringsorganer (institutioner), som skal til for at få styr
på denne særlige invasive vækstsløjfe, som vi dybest set selv er, og vi magter alene i
benhård konkurrence med hinanden at halse ud mod den grænse for vækst, som må
være gældende indenfor rammerne af ethvert lukket system.
Små grupper kræver enkle organiseringsformer, men efterhånden som gruppestørrelsen vokser stiger kravet til organiseringsformerne tilsvarende eksponentielt. I dag,
hvor jordens befolkning mere eller mindre er vokset sammen til en enkelt organisme,
og indenfor de næste tre til fire årtier er på vej fra syv til elleve milliarder, er kravene
til koordinerende organisation enorme, samtidigt med at denne organisme er styret af
en ideologi, som bliver mere og mere individualistisk. Denne problematik vil jeg
vende tilbage til senere i teksten.
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4. kapitel: Sproget og den sprogligt givne virkelighed

Fra proto-sprog til verbalt sprog
Med sprogets opståen sker der en så fundamental omstrukturering af bevidsthedens
form, at det må være rimeligt at sætte denne udvikling som den definitoriske grænse
for menneskets tilblivelse som menneske. Det er dog klart, at sproget har en række
forløbere, som måtte være på plads, før det første ord kunne ytres og forstås.
Den humane biologi beskriver en række faktorer, som bygger op til det særlige
menneskelige perspektiv og det forhold mellem subjektet og dets verden, som gør
sproglig artikulation muligt: Den opretstående gang og dens særlige overblik, håndens udvikling og de særlige manipulatoriske muligheder, der følger af dens potentiale for både grov- og finmotorik, og ikke mindst udviklingen af de laryng-gutturale
strukturer, som kropsligt gør talens artikulation mulig, og som man må forestille sig
har fundet sted i samspil med overgangen fra, hvad man kunne kalde proto-sprog, til
egentlig tale.
Proto-sprog betegner her hele den bevægelse, der finder sted op gennem det levendes udvikling fra kropslige og adfærdsmæssige tegn til stemmens tegngivende
udtryk og til den gradvise betegnende artikulation i egentligt tale. Tegn, betydning og
kommunikation af betydning er en basal funktion af selve det biologiske samspil
mellem det levendes entiteter - f.eks. i udvekslingen mellem planter og insekter, hvor
farver fortæller om næring, eller omvendt som hos visse frøer, hvor stærke farver signalerer giftighed. Eller klapperslangens trusselsadfærd, når den rasler med halen, i
stedet for bare at flygte eller hugge. Det er ud af denne bevægelse, at man må
forestille sig, at menneskets stadig mere artikulerede krops- og stemmesprog har udviklet sig, og med det også de fysiske forudsætninger, som har gjort egentlig tale
mulig.
Proto-sprog peger ud over det givne øjeblik i processuel forstand men forbliver
konkret og situationsbundet. Ordet derimod er kendetegnet ved, at det gør en given
forestilling fri af den øjeblikkeligt forløbende proces, og gør det muligt at fremkalde
den - for individet selv og hos andre - uafhængigt af denne. Man kan sige, at protosprog angiver intention og muligheder i den givne situation, hvorimod ordet sprænger
nuets enhed og skaber fortid og fremtid som nye temporale kategorier. Med sproget
bliver det muligt, at række tilbage i fortiden og finde fodfæste i dens hændelser som
afsæt for intentioner, der rækker længere ud i fremtiden end til det næste øjeblik.
Alt levende forholder sig erkendende og kommunikerende i sin rettethed mod sine
umiddelbare omgivelser, og selvom man kan sige, at tid og fravær bliver en del af det
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subjektivt levede liv allerede med forestillingen, dvs. det indre sete billede af noget,
der konkret ikke er til stede lige nu, så er det ordet, der gør det muligt at benævne og
dermed gentage sådanne forestillinger uafhængigt af den konkrete situation, som
fremkaldte dem. Dermed bliver det muligt mere systematisk at se forestillinger i
forhold til hinanden, og sproget bliver den situationsabstrakte tankes værktøj.
En flok ulve er f.eks. i stand til i det konkrete øjeblik at overskue den givne situation omkring et byttedyr, og de fordeler sig derefter i en nøje afstemt indkredsende
bevægelse. Dette er et eksempel på en konkret, udefra synlig og i den konkrete situation tænkt tanke. Den er (må vi gå ud fra) ikke tænkt eller endsige kommunikeret på
forhånd. Ulvene har (det kan man se) et sprog, men det er et konkret kropssprog, som
udfolder sig fra øjeblik til øjeblik, efterhånden om jagten skrider frem.
Den tidslige abstraktion må i et vist omfang være til stede på forhånd som
forestilling: Man kan tænke sig, at ulvene, når de bliver sultne, får forestillinger om
bytte og om at æde, forestillinger som kommunikeres i flokken gennem sulten adfærd, hvorefter førerulven, når den fornemmer at flokken er med, sætter bevægelsen i
gang.
Denne helt konkrete form for tænkning adskiller sig fra den form for tænkning,
som består i at individet i en konkret situation kombinerer to forestillinger til en
tredie. En form for tænkning, som man har iagttaget hos højerestående primater: Som
når en chimpanse kombinerer den frustrerende forestilling om et insekt, der er for
langt inde i et hul, til at den kan få fat i det med en finger, med en anden forestilling
om en pinds indtrængende evne til en tredje forestilling om at hente insektet ud ved
hjælp af pinden. Andre aber kan se denne forestilling realiseret i handling og
efterligne den, og den opfindsomme abe kan vise dem det - men konkret i den
konkrete situation. Efter samme princip kan man forestille sig, at de tidligste mennesker for omkring to og en halv millioner år siden har opfundet og fra årtusind til
årtusind videreført de første stenredskaber.
Det er dog først med den sproglige betegnelse, at det bliver muligt også at kommunikere den i sig selv situationsabstrakte forestilling abstraheret fra det konkrete
øjeblik. Det afgørende spring sker, når aben eller hominiden er i stand til ikke bare at
give en sådan tilhugget sten eller insekt-udpille-pind et navn (gnumf på abesprog),
men også at gøre sig forstået, dvs. at få de andre til at opfatte den særlige forbindelse
mellem den betegnende lyd og selve tingen. Gnumf vil så også kunne siges om aftenen ved bålet og dermed danne grundlaget for en udveksling af erindringer eller en
planlægning af morgendagens aktiviteter. Dermed begynder også tiden at få sin for
mennesket naturlige tredeling i nutid, fortid og fremtid.
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Åbningen af det evige øjeblik i temporaliseret hukommelse, refleksion
og personlig identitet
Historisk set er udviklingen af sproget det, der på afgørende vis udskiller mennesket
fra dyreverdenen. Sproget er abstrakt i den forstand at det benævner det fraværende
og dermed sætter vore erindringer og forestillinger i system på en sådan måde at tiden
konstitueres, både socialt og personligt.
Den jagende ulveflok har sprog i den forstand, at ulvene aflæser hinandens
bevægelser og intentioner under jagten, og bestemte tegn kan sætte bestemte fælles
handlinger i gang. På samme måde kan jeg tale med min hund både med tegn (jeg
tager dens snor eller kigger på dens kurv) og i et bestemt stemmeleje, der indikerer, at
det er den jeg taler til, og bestemte lydkombinationer, som hunden forholder sig til ud
fra sine behov: Ssgadu hamád? Ssgadu udågå túr?
Men dyreverdenens kommunikerende udvekslinger holder sig indenfor rammen af
det øjeblikkelige nu, hvorimod menneskesproget refererer til andre tider, som ligger
udenfor det nuværende øjeblik: Jagten i går eller jagten i morgen. Det er heller ikke
muligt for mig at forklare min hund, at den skal ud at gå, når jeg er færdig med
avisen. Dermed lægges grunden til den for mennesket særlige reflekterede erfaringsdannelse og planlægning - på godt og på ondt.
Ulvene angriber, når øjeblikket er modent, dvs. når det føles rigtigt. Det gør menneskeflokken også, men den har derudover mulighed for at angribe ud fra en på
forhånd sprogligt tænkt og kommunikeret strategi. Måske var det præcis det moment,
der udgjorde det omdrejningpunkt, som forvandlede mennesket fra at være en art
blandt andre arter til at blive den mest succesrige, dvs. invasive, art, jorden har set.
Denne særlige kognitive evne har naturligvis en pris ikke bare for jorden og dens
øvrige arter, men også for mennesket selv: Det mister det stadige, fulde og udelte
nærvær, og fravær bliver en del af dets virkelighed. Både i den forstand at jeg kan
være et andet sted og på en måde udenfor nuet, dvs. i gang med at planlægge eller
eftertænke, og jeg kan være splittet mellem det forløbende nus krav og et eller andet,
jeg tænker på, dvs. ikke rigtigt nogen steder.
Det første er en koncentreret men ikke udelt tilstand: Selv i den mest koncentrerede eftertanke vil jeg have en del af min opmærksomhed på det forløbende nu: Hvis
jeg går og tænker f.eks. eller hvis jeg sidder og taler med min ven og drikker en kop
te. Den anden tilstand kan beskrives som tab af nærvær. Hunden bliver først
fraværende, når den falder i søvn.
Sproglighedens funktion er således, at den sætter den førsproglige evne for hukommelse og forestilling i system ved at benævne og dermed udfolde entiteter og delentiteter i et system, som er langt mere omfattende og manipulerbart for tanken, end
det, man kan forestille sig ved ikke-sproglig association. Man kan sige, at sproget
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kommer ind som et særligt udbygget associationssystem, som sætter mig i stand til at
tænke mine erindringer og forestillinger i lange sammenhængende forløb - helt
uafhængigt af den situation, jeg konkret befinder mig i. Det gør det muligt for mig at
genkalde mig fortidens hændelser på en mere systematisk måde, foruden at det sætter
mig i stand til at organisere mine erindringer i forløb og historier.
Erindringen fungerer i et samspil mellem det sansede - dvs. det jeg er i stand til at
se med mit indre øje eller på anden måde sanse, når jeg genkalde mig det - og de ord,
jeg hæfter på det, og endeligt den narrative sammenhæng, jeg indlejrer det i. Nogle
erindringer er sansemæssigt helt klare, og jeg kan føle dem, som var det nu, hvorimod andre er blegnede, og det, jeg husker, er mest ordene eller måske den situation,
hvor jeg talte med min søster om, hvordan det var. I virkeligheden er jeg måske ikke
helt sikker på, om den mere eller mindre sansede forestilling, jeg i sidste ende nåede
frem til, er min egen huskede eller et resultat af vores samtale.
Store dele af min livshistorie er sådanne sociale fortællinger af vekslende autenticitet og sanseklarhed. Denne sprogliggørende generindring finder dog også sted, når
jeg er alene, i min udveksling med mig selv, og der er perioder af mit liv, som jeg har
glemt at erindre, og derfor ikke husker noget særligt fra. Det er med udgangspunkt i
disse historier, at jeg konstituerer min selvopfattelse og identitet som person. Det er
således også med sproget, at det personligt eksistentielle liv begynder at få sin egen
virkelighed.

Den følte forestillings syntesedannende funktion i forhold til sprogets
analytiske
Sproget er i sin benævnende funktion analytisk og opdelende, men det lukker netop
gennem sin opdeling af det, der før fremtrådte som massiv enhed, op for nye og mere
komplekse synteser, dvs. nye og mere nuancerede måder at sætte tingene sammen på.
Sådanne aha-oplevelser kan opstå som umiddelbar og konkret (ikke-sproglig) indsigt
i den konkrete situation, jeg netop står i, men de kan også vise sig som en visuel,
symbolsk forestilling, der sammenfatter det tænkte i en ny og generel betydning.
En sådan symbolsk forestilling er kendetegnet ved at den i sig selv sammenfatter
de mange ord i et konkret sanset billede, som gør det komplekse tankeforløb operationelt for følelse og handlling, samtidigt med at den i sig selv kan sprogliggøres og
dermed også gøres operationel for den efterreflekterende tanke på en måde, som den
konkrete indsigt ikke kan.
Det, der i sidste ende gør det sammenfattende symbol operant for handling, er, at
det, samtidigt med at det sammenfatter ordenes opdelte mening og forståelse i et
enkelt sanset moment, også samler den følelse, som denne forståelse fremstår med.
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Dermed forbinder det sig på en gang med sin motivationelt følte baggrund - det der
oprindeligt satte refleksionen i gang - og med dét nuværende øjeblik, som jeg netop
befinder mig i og skal forholde mig til.
Det er den følte følelse, som den givne indsigt eller vision viser sig med, der er
bærer af den motivation, som konkret og momentant sætter mig i stand til at handle
på den. Man kan sige, at følelsen er det, der igen situerer den abstrakte indsigt i det
konkret og umiddelbart levede øjeblik.
En indsigt, som ikke føles, opleves som betydningsløs eller uden virkelighed.
Eller sagt med andre ord: Det er den konkrete følelse, der forbinder den reflekterende
bevidsthedsstrøm med det umiddelbart levede øjeblik og dermed sætter mig i stand til
at omsætte tanke til handling. Dette samspil gælder både for de overvejelser, jeg gør
mig i mit daglige, overvejende praktisk orienterede samspil med verden, og for de
mere erkendelsesmæssige eller teoretiske tanker, jeg kan gøre mig.
For den verbale, men endnu ikke begrebslige tankeform (som vi kommer til i 7. kapitel) er det, vi som begrebsligt tænkende mennesker opfatter som abstrakte begreber,
konkrete følelsesmættede billeder, der opfattes som levende væsener, der lever i en
abstrakt men samtidig konkret opfattet virkelighedsdimension: som ånder på jorden
eller guder i himmelen. Det, vi med vores form for rationalitet kalder naturens
kræfter, opfattes i det tidlige menneskes virkelighedsopfattelse som guddomme, og
samspillet mellem dem ses som sociale relationer. I den forstand kan man se fortidens
mytologier som den tids videnskab, dvs. forsøg på at forstå og forklare naturens måde
at virke på.
Den følte følelse er, som ovenfor beskrevet, det, der sammenfatter forestillingen
eller visionen og gør den operant. Den gør den meningsfuld set i forhold til andre
mulige forestillinger og dermed til at handle på. Den følelse, der indenfor rammerne
af denne virkelighedsopfattelse omsætter en almen og dermed teoretisk betydningsfuld forestilling kaldes hellighed. Hellighed og fromhed kan således ses som en måde
at anskue og omfatte verden og livet på, som overskrider individets umiddelbare behov. Følelsen af hellighed er her bærer af det, man kunne kalde den ideale virkelighed
eller ideologi. Tilsvarende kan tro forstås som umiddelbart given abstrakt mening dvs. de principper vi konkret og uden nødvendigvis at tænke nærmere over det lever
efter. Mere om dette senere.
Åbningen ud af det evige øjeblik må, efterhånden som den realiserede sig, have skabt
en helt ny form for udsyn og dermed også en længsel efter det på den anden side - af
både tidens og rummets bjerge: Det på den anden side af det, der er lige her: Måske
er det bedre, smukkere, mere spændende men i hvert fald noget andet. Måske kan
man forstå denne evne til at se og fabulere om det fraværende som den fænomenologiske side af menneskets invasive instinkt.
90

Også højerestående dyr kan længes og savne, men efter en tid mister erindringsbillederne deres følelsesmæssige energi (sådan er det også for mennesker) og det
fremadskridende øjeblik tager igen over. Men mennesket har ikke blot erindringsbilleder; det indbygger disse billeder i sproglige fortællinger, som på en gang
fastholder og sammenfatter dets erindringer i strukturerede forløb, som kan fortælles,
omfortælles og udbygges socialt. Indtil hele flokken pludseligt og måske uden nogen
særlig ydre grund bryder op og begiver sig på vej udover bjergene - ud af Afrika. Og
på vejen indover det eurasiatiske fastland sluttede ulve sig til dem og blev til hunde kan man forestille sig.
Den visionære evne er således udviklet i et tæt samspil med sproget og de følelser,
som samler visionerne og giver dem motiverende kraft. Dermed opstår der et differentieret forhold mellem refleksionen og det umiddelbart levede liv, men også et potentiale for splittelse mellem det umiddelbart nærværende og det andet: det som ikke
er, men måske er et andet sted eller måske en dag vil komme eller i det mindste
kunne tænkes at komme. I sidste ende måske visionen af og den nostalgiske længsel
efter selve den tabte helhed, som den menneskelige bevidsthedsform netop brød ud
af.
Man kan se visionens syntese som den nødvendige modpol til sprogets analytiske
funktion: Hvor ordene deler verden op i entiteter og delentiteter, så samler visionen
den i en enkelt motiveret, dvs. følt, forestilling. Ordene udfolder og ekspliciterer verdens elementer og sætter dem i et nyt forhold til hinanden og fører os dermed frem til
den indsigt, som i sig selv overskrider sproget i praktisk eller blot erkendelsesmæssigt motiveret forståelse og måske betagelse. Det er denne i sig selv ikke-sproglige
men følte indsigt, der giver ordene deres samlede betydning og retning.
Visionen kan ses som et stadig symbolsk men samtidig også mere intuitivt og syntesedannende mellemtrin mellem ordene og selve den ikke-symbolske indsigt. Den
omfatter et stykke kompleks og følelsesladet virkelighed i ét betydningsmættet og i
sig selv ikke-sprogligt syn eller billede, som dernæst kan navngives: Som løsningen
på et problem med at få transporteret det nedlagte byttedyr eller spørgsmålet om
kraften i jorden, der får græsset til at gro. Sprogligheden kommer før og den følger
efter: Det var de reflekterende overvejelser, som førte mig frem til indsigten, og det er
dem, der giver mit syn det navn og den sproglige form, der sætter mig i stand til at
huske og gentage det og til at formidle det til de andre: At få dem til at se og forstå
det, som jeg selv ser og forstår det, og dermed med på ideen. Det visionære sprog
bliver på denne måde på en gang bærer af motiverende kraft og af konkret analytisk
rationalitet:
En slæbe, siger jeg. Det er et nyt og kraftfuldt ord, som bærer mit syn ud til de andre. De er spændte men forstår det ikke. Jeg er nødt til at dele mit syn op i en række
enkelthandlinger: Først går man ind i skoven og finder to lange lige grene osv. Og
91

derefter skal jeg have samlet disse enkelthandlinger sammen i ét syn, som også dé
kan se: slæbe siger jeg igen. Og jeg skal have lagt dyret op på det og have dem til at
se: det at trække. Det er på en gang magi, rationalitet og konkret handling.

Det tidslige perspektivs udfoldelse og øjeblikkets
intuitive sammenfatning
Med udviklingen af sproget fordobler bevidsthedsstrømmen sig, og tiden folder sig
ud i en tredelt struktur, som ikke findes for et dyr eller et førsprogligt barn. Denne
overgang fra ren levet nutid til et tidsperspektiv, som også inkluderer et erindret og
forventet, reflekteret tidsperspektiv, kan næsten opfattes som en slags syndefald, hvor
vi mister øjeblikkets fulde nærvær. Dette kommer dermed til at stå som en slags paradis, som vi kan længes tilbage mod.
Problemet med denne længsel er, at kultur i modsætning til natur helt
grundlæggende baserer sig på det reflekterede tidsperspektiv. Der er derfor ingen vej
tilbage. Mennesker, som af den ene eller den anden grund ikke evner at folde det reflekterede tidsperspektiv ordentligt ud, mister deres menneskelighed og bliver tabere i
et samfund. De lever fra impuls til impuls, er ude af stand til at sætte øjeblikkets indskydelser ind i et tidsperspektiv og er derfor heller ikke i stand til at indgå i nogen
form for forpligtende social sammenhæng.
Som menneske i et samfund, der primært baserer sig på kultur - i modsætning til
animalske samfund, der primært baserer sig på natur - er jeg nødt til at kunne overskue mit liv, mine planer og forpligtelser. Hvad dette nødvendige overblik mere præcist implicerer varierer efter det givne samfund og ens personlige placering i det.
Dette forhindrer dog ikke, at det også for os er i øjeblikkets sansede og intentionelt
fornemmede udveksling med verden, at livet konkret leves. Som i dette øjeblik, hvor
kuglepennen farer henover blokken, samtidigt med at den spænding, jeg føler i kroppen, omsættes til små, blå, næsten ulæselige tegn. Det er i dette konkret levede øjeblik, at hele mit livs erfaring koncentrerer sig i den fornemmelse, jeg netop er i færd
med at omsætte i tekstens endimensionale amokløb.
Mit nuværende øjeblik, det at jeg sidder og skriver på denne tekst, er således også
i høj grad en funktion af min særlige menneskelige evne til at leve reflekteret og i et
tidsperspektiv, der går udover og langt udover øjeblikkets. Samtidig er det dog også
klart, at denne livsprocessens fordobling komplicerer mit nærvær og berøver det dets
entydighed og umiddelbare omsætning fra følelse til handling. Det, som for en kat er
helt enkelt, kan for et menneske forsvinde i uendelige overvejelser og bekymringer.
For at få mit liv til at fungere, er jeg nødt til at se og overskue mine øjeblikkelige
handlinger i et større tidsperspektiv. Dette kan jeg i et vist omfang gøre som en ikke92

sproglig, fornemmelsesmæssig afvejning af to følte forestillinger i forhold til hinanden, men derudover har jeg ofte brug for at tænke mig om, og denne sprogligt reflekterende proces, som jo i sig selv også er en umiddelbar livsproces, kommer til at fungere som en slags time-out i forhold til den livsproces, som den udsprang af.
Noget af tiden skriver jeg som en rasende for at få den brede, amorfe fornemmelse, som hober sig op inde i mig, ud i kuglepennens tynde endimensionale fremadskriden, inden dens komplekse, tredimensionale spændingsfelt kollapser. Men ind
imellem falder jeg ud og sidder og stirrer ud i luften, mens ordene falder over hinanden i mine tanker, og jeg prøver at få orden og rækkefølge på dem. Man kan sige, at
jeg er fraværende, men begge modi er nødvendige for det samlede resultat - og
iøvrigt skal jeg snart ud og sætte kartofler over.
Som menneske er jeg ikke i stand til at leve i det rene udelte nu ret længe af gangen.
Det sker kun i koncentrerede, sammenhængende omsættelsesøjeblikke - som når jeg
løber et 100 meter løb. På de længere distancer kommer den reflekterende fordobling
ind. Og alligevel er der en forskel: Netop de stærkt kropslige aktiviteter er kendetegnet ved, at de kræver et minimum af refleksion, og at den refleksion, der skal til, kan
forløbe som en umiddelbar ikke-spoglig afvejning af modsatrettede følelser. En koncentreret maratonløber tænker næppe meget undervejs, han løber primært på følelsen.
Det samme gælder på et mere komplekst plan for en intuitivt arbejdende kunstner,
men for dem begge gælder det, hvis de arbejder seriøst med deres kunst, at selve udfoldelsen både før og efter er ledsaget af tekniske og forberedende efterbearbejdende
overvejelser.
Det kan også være et spørgsmål om livsstil eller personlighed: Nogle mennesker
lever mere planlagt end andre, og de kan have svært ved at slippe sig selv ind i øjeblikkets spontanitet, hvorimod andre mister sig selv i spontaniteten og gør alt muligt
andet end det, de på sigt gerne ville. Forskellige situationer kræver også forskellige
grader af overblik: Der er forskel på at holde ferie og at sidde på sit job i ministeriet
og skrive en tale til ministeren. Der er også forskel på, om man er direktør for det
hele eller er ansat som mus i arkivet.
Mere generelt kan man også sige, at forskellig alder og livssituation kræver
forskelligt tidsperspektiv. Som ung og karrierebevidst er jeg nødt til at bevæge mig
væsentligt mere planlagt og strategisk end som ældre, hvor det meste af den lange
fremtid for længst er blevet til fortid, og jeg i højere grad kan gøre, som det falder
mig ind. Som dreng skulle jeg overskue en eftermiddag og aften, når jeg kom hjem
fra skole: Der var aftensmaden klokken seks og lektierne til i morgen og resten var
åben og forjættet (eller måske frygtet) tid. I dag er mit tidsperspektiv langt mere
overvejet: Jeg prøver at finde en balance mellem mine forskellige aktiviteter og
opholdssteder; mellem det, jeg skal eller vil, og bare at slappe af; og de mål og pro93

jekter, som giver mig en aktie i en lidt længere fremtid, nu da jeg er ved at gå på pension og ikke har børnebørn at gå op i.
Sproget sætter forestillingerne i system og gør dem kommunikerbare, samtidig med
at det er den konkret følte forestilling, der sammenfatter ordenes betydning og værdi:
Både på et konkret og praktisk plan - som når jeg ser tingene for mig og derfor ved,
hvordan det skal gøres - og på et metaforisk, abstrakt plan: som når jeg ser Buddha
eller Kristus for mig som det billede, der formidler den viden til mig, som giver
mening og retning til mit liv som helhed.
I og med at den visionære syntese samler et komplekst betydningsindhold i én
repræsentation (visionen eller aha-oplevelsen) samler den tilsvarende også følelsen af
dette betydningsindhold: Som når jeg ser min beslutning om at tage til Rom i lyset af
en forestilling om at stå midt i Pantheon eller at sidde på Piazza del Popolo og spise
saltimbocca alla romana og kan mærke, at jeg glæder mig, og at min beslutning er
rigtig.
Jo mere omfattende eller betydningsfuldt et givet betydningsindhold er, desto
mere komprimeret vil også følelsen kunne være. Religiøse visioner er eksempler på
sådanne særligt komprimerede og intense betydningsindhold. Forestillingen om Gud
og det guddommelige opleves visionært i en altomsluttende følelse af hellighed. Hellighed er her den følelse, der forbinder menneskelivets forgængelighed med det virkeligt værende, dvs. det, som er evigt og uforanderligt. Historisk kan det på en gang
forstås progressivt, som en måde at sammenfatte og forstå verden på - svarende til
det, der for det begrebsligt tænkende menneske er abstrakt teoretisk tænkning - og regressivt som et forsøg på at genoprette tidens og nærværets enhed - det evige øjeblik,
hvor heller ikke døden findes.
Dette hellige manifesterer sig umiddelbart og visionært som den allermest
overordnede syntese og dets billeder er derfor tilsvarende betydnings- og følelsesmættede og dermed også meninggivende og motiverende. Visionens hellige virkelighed opbevares i hellige genstande, ritualer og fortællinger. Mytologisk eller teologisk tænkning består i at sætte sådanne syntesedannende billeder i forhold til hinanden på en sådan måde, at nye helheder opstår. Den form for tænkning betegner et
mellemtrin i forhold til den begrebsligt analytiske tænkning. Det vil jeg vende tilbage
til senere.

Det hellige og længselen efter den oprindelige enhed
Den fordobling af den menneskelige bevidsthedsproces, som sproget og temporaliseringen førte med sig, og som gjorde mennesket til menneske, skabte også en split94

telse, som ikke fandtes i instinkternes enhedsunivers. Denne splittelse skaber en
længsel efter den oprindelige enhed, som søges genetableret i helliggørelsen, en
forening som dog samtidigt bliver en understregning af adskiltheden.
For et får, der går sammen med andre får på en mark og græsser, er verden hel i
sin ubrudte givenhed. Det går efter græs at æde og at undgå at blive taget - af ulven
eller af bonden - når det er det, der ligger for. Og selvom det ser alle de andre får
blive taget et efter et, så bekymrer det det ikke. Det frygter kun det, der er. Fårets
værdiorientering er uden alternativ og dermed også uden tvivl og angst og dets verden er det fulde positive øjeblik - i al dets skønhed eller rædsel.
Tiden er endnu ikke konstitueret som andet end det forløbende øjeblik, men med
menneskeligheden opstår forestillingen om det, der ikke er, og dermed bliver denne
verdens grundlæggende enhed brudt. Mennesket kan forestille sig alternativer og
bliver dermed i stand til både at håbe og at frygte, hvilket også sætter det i stand til at
bekymre sig.
De forskellige forestillede alternativer tillægges forskellig værdi: Nogle er gode
og andre dårlige og andre igen er bare uinteressante, og det mest spændende er ofte
ikke det, der er lige her- midt på Lars Tyndskids mark mellem alle roerne. Det sætter
mennesket i stand til at savne og til at forvirre sig. Hvor fårets verden er hel og fuldstændig er menneskenes kompleks og opsplittet.
Oplevelsen af det hellige er samlende: Den giver mening og virkelighed til det
øjeblikkeligt givne ved at forbinde det med det evige og absolut værende. En hellig
handling, som f. eks. at give til de fattige, får en mening, der rækker ud over den selv,
ved at forbinde mig med det hellige fællesskab. Den bringer mig sammen med en
uendelig lang række af troende givere frem for Guds ansigt.
Man kan sige, at den hellige handling igen samler tiden - skabelsens eller evangeliernes tid i den øjeblikkelige tid - og giver den absolut væren og mening overfor det
personlige livs mere tilfældige mening. Når jeg som katolsk kristen går ind i den hellige liturgis rum, står jeg sammen med to årtusinders kristne overfor Gud. I mødet
med det hellige ophæves det konkret øjeblikkeliges ufuldkommenhed, idet det afgiver sin identitet ind i det uforanderligt eviggyldige.
Alt bliver igen samlet i nuet og i følelsen af Guds sødme. Men samtidigt peger alting også udover sig selv mod det hellige, som det skete i hine dage, og som jo netop
ikke er nu - på trods af den indbefattende følelse af hellighed. Det hellige er magisk
nutid, men dermed samtidigt også smertelig længsel efter en fuldkommenhed, som
netop ikke er nu. Deltheden kommer på denne måde tilbage ad bagdøren. Guds
sødme er også et smertefuldt savn.

Sprog, kultur og frihed
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Man kan ikke sige, at sproget er bærer og formidler af menneskelig kultur som sådan.
Denne skabes og formidles i høj grad også gennem sprogløs handling og imitation,
men man kan sige, at det verbale sprogs opståen er en nødvendig forudsætning for
kulturens udvikling af sit naturlige udgangspunkt og dermed for de mange og forskelligartede kulturformer, som vi kan iagttage op gennem menneskehedens historie.
Forskellen svarer til den forskel, der er på aber, der finder på at vaske deres kartofler i
havet, og de mange og forskelligartede former for gastronomi, man finder blandt
mennesker. Man kan sige at muligheden for abstrakt-sproglig manipulation af
forestillinger giver de menneskelige fællesskaber en mulighedsgrad eller en grad af
frihed, som på afgørende vis overskrider det, som er muligt på et umiddelbart handlemæssigt og konkret ikke-sprogligt tænkende niveau.
Helt grundlæggende kan man sige, at såvel den biologiske som den deraf udviklede kulturelle udvikling helt fra starten af afspejler en sådan bevidsthedens udvikling af sit mulighedspotentiale. Det forhindrer dog ikke, selvom man fastholder
Sartres definition af bevidsthed som frihed28, at der er en afgørende forskel på de mulighedsbetingelser, en encellet organisme og et menneske udfolder denne frihed igennem. På trods af at bevidstheden og dermed også friheden i sig selv må formodes at
være den samme.
Dens former er forskellige, og det er først på det menneskelige niveau, at det for
mennesker begynder at virke kunstigt at abstrahere fra frihedens realitet, men når
man ser på den fleksibilitet og artsrigdom, biologien op gennem tiden har udviklet sig
med, eller helt konkret på, hvordan dyr og dyrearter i løbet af få generationer i dag
indretter sig på de nye menneskeskabte vilkår, så forekommer friheden også der at
blive synlig.
Når jeg hænger et foderhus op udenfor mit vindue, kan jeg næsten helt konkret se
det erkendelsesøjeblik, som opstår blandt småfuglene, når de efter en tid bliver bevidste om dets mulighed, og jeg kan se de læreprocesser de gennemgår, for at bruge det
optimalt. Det forhindrer dog ikke, at overgangen fra en blot naturlig til en også sproglig og kulturelt given virkelighed betegner et afgørende skridt i det bevidste livs historie.
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5. kapitel: Visionen som følt forståelse
Som det er blevet beskrevet i det foregående, spiller den visionære syntese en central
rolle i det menneskelige bevidsthedsliv som det, der samler den sproglige analyse i et
enkelt sanset moment, som er bærer af analysens forståelse på en måde, der samtidigt
fastholder dens bagvedliggende motivation. Den bliver på denne måde det, der omsætter den sproglige refleksions parallelvirkelighed til den intuitivt følte forståelse,
som gør den operationel for det umiddelbart levede livs modus.
Denne visionære sammenfatning må dog ses som et specifikt udtryk for dén følte
forståelse, som er det grundlæggende for det bevidste livs måde at være i verden på.
Følt forståelse svarer til det, som på det filosofiske niveau sædvanligvis kaldes intentionalitet, og som Heidegger i sit særlige sprogbrug på tysk kalder for Sorge (omhu)
og derudover nærmere bestemmer som Verstehen (forståelse) og Befindtlichkeit
(følelse)29 .
Det efterfølgende kapitel vil fokusere på visionen og den visionært givne virkelighed i dens forskellige former og funktioner, men inden jeg kaster mig ud i det, vil
jeg kort indplacere den visionære syntese mere alment psykologisk som en form for
følt forståelse blandt andre former - set ud fra forholdet mellem begrebets to aspekter
og deres grad af artikulation i forhold til hinanden. Følelsen er per definition kropslig,
hvorimod forståelsesaspektet er noget mere uhåndgribeligt.

1. forestillingsløs motiverende fornemmelse
I min daglige omgang med tingene fremtræder den følte forståelse et langt stykke ad
vejen som komprimerede og forestillingsløse fornemmelser af rigtigt uden noget artikuleret forkert: Når jeg skal vaske mine hænder, drejer jeg uden videre hanen til
venstre og griber ud efter sæben. Det er først, hvis den sidder fast, at jeg kan blive
usikker og prøver til højre: Nej, det føles forkert, og jeg lægger mere kraft i
bevægelsen til venstre. Langt størstedelen af mine daglige handlinger forløber på
denne måde, og det svarer i praksis til det, vi kalder vaner, og som hos dyrene er instinkter.
Selve følelsen, i det omfang jeg overhovedet lægger mærke til den, kommunikerer
lethed og rigtighed og det er først, når det modsvar, jeg får tilbage, kommunikerer
vanskelighed, at jeg overhovedet bliver opmærksom på den. Og det er først derfra, at
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For en nærmere beskrivelse af den filosofiske baggrund for min forståelse af dette samspil mellem følelse
og forståelse se Den ligeværdige dialog s. 68ff.
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jeg kan begynde at artikulere de mere kvalitative forestillinger, som er komprimeret i
den umiddelbare fornemmelse: Vandhaner åbner da til venstre - eller er det til højre?
Denne type fornemmelser er selve rygraden i mine daglige gøremål både i den
forstand, at det er dem, der uden videre får dem til at forløbe, og i den forstand, at de
kan forløbe så at sige på rygmarven. De svarer til det, vi plejer at kalde vaner, og man
kan sige, at såvel følelses- som forståelsesaspektet er klart men implicit, dvs. kun
svagt artikuleret. Det svarer også til den måde, et dyr instinktivt bevæger sig rundt i
sit habitat på, samtidigt med at det adskiller sig ved at være indlært: Det går i det
store hele af sig selv.

2. følt forestilling
Kropslige og psykologiske behov som tørst eller personlig bekræftelse kan fænomenologisk fremtræde på samme måde som de ovenfor beskrevne vaner: som stumme
kropslige fornemmelser, og i min sproglige optagethed af andre ting kan jeg let overhøre dem, fordi deres ikke-artikulerede budskab ikke når frem til min reflekterede
opmærksomhed. De kan således leve deres eget skjulte liv udenfor denne opmærksomheds snævre fokus.
Ofte vil jeg dog mærke dem, og de vil kunne artikulere sig i forestillinger: En
forestilling om koldt vand, der bliver omsat i tanken: Er der mon koldt vand i køleskabet? Sådanne forestillinger er følte i den forstand, at de mærkes i kroppen på en
måde, der motiverer til handling.
Allerede den efterfølgende tanke er dog et skridt væk fra sin motiverende
fornemmelse: Jeg kan blive optaget af selve spørgsmålet om at sætte vand til afkøling
i køleskabet: Nu har jeg igen glemt det, og hvordan kan jeg blive bedre til at huske
det? Sproget lukker op for et utal af mulige tanker, som også kan bringe mig videre til
nye følte forestillinger: Min kone - hun kunne da også tage at ....
Selve den følte forestilling er således tættere på sin egen iboende motivation end
de sproglige tanker, som udspringer af den. Sprog og tanker kan dog i sig selv være
mere eller mindre tæt forbundne med de forestillinger og følelser, som de artikulerer.
Den følte forestilling er i sig selv defineret ved at såvel følelses- som forestillingsaspektet er artikuleret - i en eller anden grad.

3. intuitiv sproglighed
Begrebet intuition udtrykker hele den følte men ikke-artikulerede sammenfatning af
viden, som enhver umiddelbar situationsopfattelse er udtryk for - det man også har
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kaldt tavs viden30 . Det er ganske enkelt ikke muligt sprogligt at artikulere alle de faktorer, som en given situation rummer, og som er bestemmende for, hvordan jeg
konkret handler. I sidste ende er jeg, selv i den mest gennemreflekterede situation,
nødt til at stole på min fornemmelse, når jeg står der.
Man kan sige, at intuition i ordets normative betydning er fornemmelse for denne
særlige fornemmelse: Allerede i min refleksion, når jeg overvejer, hvordan jeg skal
handle i en given fremtidig situation, prøver jeg at leve mig ind i dens forskellige muligheder og derfra fornemme, hvad der føles rigtigt. Jeg ved på forhånd, at den logiske tanke ikke kan stå alene.
Det betyder ikke, at sprogligheden er at forstå som et tyndt lag fernis over instinkternes altdeterminerende urhav. Snarere er den at forstå som et mere eller mindre
sammenhængende og logisk opbygget system af fikspunkter ind i det uartikulerede.
Man kan sige, at sprogligheden skaber og fastholder nye forestillede udgangspunkter
for intuitiv indsigt og indlevelse.
Ord og distinktioner er dette mobile og fleksible systems byggeklodser, og jo mere
præcist, nuanceret og virkelighedsrettet dette system er, desto mere præcist og nuanceret er jeg også i stand til med min tanke at begribe den virkelighed, jeg befinder
mig i. Det er ved hjælp af sproget, at jeg artikulerer og forholder mig til mine intuitive fornemmelser.
Den intuitive fornemmelse fremtræder i sig selv umiddelbart, men den baserer sig
således på tidligere erfaringer og refleksioner, og det er gennem opmærksomhed og
yderligere refleksion, specielt når fornemmelsen ikke holder stik, at jeg skærper min
intuition. Sprog og intuition er således to sider af den samme funktion. Sproget artikulerer den viden, som fornemmelsen bærer med sig, og åbner den dermed op for
yderligere refleksion og erfaringsdannelse.

4. vision
Selve den visionære syntese kan defineres som en forestilling eller et kompleks af
forestillinger, som i en visuel eller på anden måde sanset form symbolsk sammenfatter en række spørgsmål eller overvejelser. Den kan fremstå som løsning på den givne
problematik eller i det mindste fremstille den på en måde, der er enklere og især mere
sammenhængende og dermed også meningsgivende end det, der var udgangspunktet.
En sådan vision vil, når den føles rigtig, fremstå med en motiverende kraft, som
svarer til vigtigheden af det problem, den løser, foruden at den i sig selv som billede
kan være bærer af sin egen æstetisk, retoriske overtalelseskraft. Store visioner kan
derfor være bærere af stor personlig og social kraft.
30
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Det betyder også, at en stor vision, udover at anskueliggøre en given sammenhæng, kan fremtræde med en emotionel og social gennemslagskraft, som umiddelbart
overdøver dens måske svage forståelsesmæssige sammenhæng. Visioner kan således
både af- og tilsløre væsentlige sandheder om virkeligheden.
Set i forhold til det hellige fremstår visionen som åbenbaring med alt, hvad deraf
følger, men dens funktion dækker bredere og mere alment end til det religiøse område: Også strengt videnskabelig forskning kan have et visionært element: Lang tids
hårdt og tilsyneladende frugtesløst arbejde kan veksle med pludselige visionære
sammenfatninger. Både grafer og matematiske formler kan både på godt og på ondt
have denne visionære sammenfatnings- og overtalelseskraft.
Grundlæggende fungerer den visionære syntese i forlængelse af den intuitive
fornemmelse som den sammenfattende modpol til den sproglige refleksions analytiske funktion. Hvor intuitionen primært er følt, artikulerer visionen forestillingsaspektet i en komprimeret symbolsk form, som ikke er sproglig men alligevel
bringer den tættere på sproglig artikulation. Den adskiller sig fra det blot sansede indre billede ved sin symbolske rækken udover sig selv.
Indholdsmæssigt kan den visionære sammenfatning være bærer af alt lige fra betagende skabelsesvisioner og Gudssyn til angstforestillinger og depressive helvedesfantasier. Man kan sige, at visioner i lighed med de andre former for følt forståelse er
måder at erkende virkeligheden på, som dog også kan være udtryk for både angst- og/
eller ønsketænkning.

5. emotion
Begrebet emotion betegner, at det motiverende følelsesaspekt dominerer
forståelsesaspektet. Men da enhver følelse samtidigt også er udtryk for en tilsvarende
forståelse, betyder det, at emotionen så at sige pådutter den konkrete situation sin
egen medbragte logik: Jeg forstår den givne situation i lyset af f.eks. min vrede, seksuelle opstemthed eller velvillighed.
Sådanne emotioner kan være forbundne med bestemte typer af situationer, eller
de kan være udtryk for en generel holdning til tilværelsen: Jeg kan leve i en verden,
som jeg generelt og på forhånd opfatter som fjendtlig, seksuelt interesseret eller elskværdig, eller jeg kan have en tendens til at fortolke bestemte situationer i lyset af
bestemte emotioner.
Sådanne emotioner kan forstås som oversensitiv overfortolkning eller som en for
bred eller forældet generalisering af tidligere erfaringer. Og de kan ses som udtryk for
traumatisering eller som udtryk for en foranderlig virkelighed, som til stadighed
kræver, at man justerer sin erfaringsdannelse.
100

6. fortænkthed
Fortænkthed betegner i denne sammenhæng modpolen til emotion: Mine forestillinger har, på trods af at de måske er logisk sammenhængende og derfor burde give
mening, mistet noget af deres følte motivation. De føles ligegyldige eller måske direkte meningsløse.
Den sproglige tanke har i sig selv evnen til at emancipere mig fra sit eget følte erfaringsgrundlag. Dermed kan den fungere frigørende i forhold til forældede erfaringer og emotionelle forestillinger, men den kan af samme grund også
fremmedgøre mig fra selve mit følte og umiddelbare livsgrundlag og dermed svække
samspillet mellem intuition og refleksion.
Fortænkthed kan fungere som modpol til emotion på den måde, at jeg for at få styr
på følelser, der opleves som ustyrlige, bruger min analytiske evne til at forstå eller
bare fjerne mig fra dem.

7. sygdom
Visse følelser som angst og nedtrykthed kan køre ind i en selvforstærkende
nedadgående spiral og kan i denne forstand betegnes som syge. Jeg kan blive angst
for min angst eller nedtrykt over min nedtrykthed i en sådan grad at følelsens medfølgende forståelse kommer ud af proportion og dermed får en tydeligvis falsk
forståelsesværdi. Den mister paradoksalt nok kontakten med det jeg reelt er bange for
eller nedtrykt over og bliver et problem i sig selv: Panikangst eller depression kaldes
det indenfor psykiatrien.
En sådan nedadgående følelsesspiral er destruktiv på den måde, at den progredierende fortolker sin egen medbragte fortolkning ind i alle livets forhold og
dermed sætter min normale, umiddelbare virkelighedsorientering ud af funktion. Det
mest konstruktive kan derfor være at erklære dem for syge, dvs. at udpege og forstå
dem som sider af min subjektivitet, hvor jeg ikke kan stole på mig selv men må finde
andre veje.

8. vrangforestilling
En vrangforestilling er på samme måde en selvforstærkende nedadgående spiral men
med fokus på forståelses- fremfor følelsesaspektet. Det er den forvrængede forståelse,
der falder en i øjnene, men som med angsten og depressionen er såvel følelse som
forståelse ude af proportion. Jeg kan ikke længere stole på mine egne tanker om,
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hvordan virkeligheden hænger sammen. Vrangforestillingen tilfredsstiller min følelse
af, hvor galt det står til, men den strider mod enhver form for normal fornuft. Den får
min forståelse til at hænge sammen med det voldsomme og ellers uforståelige, som
jeg føler, og gør dermed ende på min tvivl, samtidigt med at den gør mig sindssyg i
omverdenens øjne.
Den følte forståelse i dens forskellige former er kendetegnet ved graden af sin artikulation overhovedet, ved at henholdsvis forståelses- og følelsesaspektet kan være
mere eller mindre tydeligt og/eller artikuleret og balancen dermed forskubbet, og endelig ved at de to aspekter gensidigt kan trække hinanden ind i en nedadgående spiral
(7+8). Efter denne almen psykologiske digression vil jeg vende tilbage til min historiske gennemgang.
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6. kapitel: Visionen og den visionært givne virkelighed

Visionen som ideologi og helliggørende syntese
Visionen er det, der i stort og i småt sammenfatter den sproglige analyse i en visuel
og motiverende form: fra hverdagens små lysende ideer til Moses på bjerget. Man
kan sige, at den åbner mennesket for idealiteternes verden, dvs. for den verden af
generaliserede konstanter, som vi kan uddrage af den forløbende virkeligheds foranderlighed i en symbolsk billedlig form.
Den visionære sammenfatning står således i modsætning til sprogets benævnende
og dermed analytiske funktion som en visuelt baseret model, der sammenfatter erfaringen på en mere artikuleret og generel måde end den blot intuitive fornemmelse,
som alene omsætter vores (abstraherede) erfaring i forhold til det konkrete nu.
Den baserer sig på sprog og refleksion og indgår i den videre reflektoriske proces
både som praktisk forståelsesværktøj (som model og metafor) i forhold til nye måder
at gøre tingene på og teoretisk som led i de overvejelser, vi gør os om verden og livet
og om, hvordan det hele hænger sammen.
Dette ideale refleksionsniveau er det, der senere bliver til teoretisk tænkning,
filosofi og videnskab, men fra starten af menneskets historie er det identisk med det,
som vi med et altfor snævert begreb kalder for religion. I de tidligste tiders arkæologi
kalder man det for symbolsk i modsætning til konkret tænkning, og materielt aflæser
man det af okker og gennemhullede sneglehuse og den særlige placering af skeletter,
som kan tyde på begravelse.
De tidligste tegn på denne form for symbolsk eller ideal tankevirksomhed går
omkring 300.000 år tilbage til de første tegn på intenderet begravelse31, og fra
omkring 75.000 år fvt. har man i Sydafrika fundet indgraveret okker og gennemhullede sneglehuse, som synes at have været brugt som udsmykning32. Vi kan
ikke vide, hvad mennesker dengang har tænkt, men vi kan se, at de har tænkt. På
samme måde som den aflæselige intentionalitet er det, der adskiller liv fra ikke-liv, så
er det den aflæselige betydningstillæggelse det, der afslører det specifikt menneskelige.
Fra omkring 40.000 fvt. har vi i det eurasiske område overleveret en fra starten
kompleks og tydeligt symbolsk billedkultur med gengivelser af både dyre, menneske,
dyremenneskeskikkelser og abstrakte tegn. Chauvethulen i Sydfrankrig blev fra
31

Renfrew and Morley ed. 2009 s. 17
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Renfrew and Morley ed. 2009 s. 41 ff.
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omkring 32.000 år fvt. fyldt med billeder, hvis betydningsindhold vi i dag ikke har
nogen mulighed for at forstå, men som det er svært ikke at se som et udtryk for den
tids forestillinger om livet. Denne første og også for et moderne blik højtudviklede
kulturform holdt sig henover istidens foreløbigt sidste maximum for omkring 20.000
år siden og kulminerede frem mod dens afslutning 8-10.000 år senere.
Som begreb må idealitet og ideale forestillinger dække hele det spektrum af symbolske forestillinger, som går fra de uklare dagdrømmeriske billed-fornemmelser,
som kan dukke op i den menneskelige bevidsthedsstrøm i følelsesladede situationer,
med et betydningsindhold, der drager én udover selve den konkrete situation mod
noget mere alment, til en sprogligt formuleret teologisk, filosofisk eller videnskabsteoretisk afhandling. Også nattens drømme må, i det omfang de huskes, kunne have
denne symboliserende funktion.
Man regner med, at det moderne menneske, homo sapiens, har været genetisk
færdigudviklet, dvs. at vore forfædre har været biologisk identiske med os, fra for
omkring 150-200.000 år siden33, men man må antage, at også de forudgående menneskearter har haft sprog- og forestillingsformer, som peger frem mod det, vi ser fuldt
udfoldet i de arkæologiske levn fra det, man har kaldt den palæolitiske revolution for
omkring 40.000 år siden.
Hvornår sproget som sådan har været fuldt udviklet, lader sig ikke påvise, og
nogle sprogforskere har set sproget tilblivelse som den direkte årsag til denne billedmæssige revolution, som fandt sted, da det moderne menneske nåede frem til det europæiske område34, men da dets udvikling må ses i sammenhæng med dén fysiologiske udvikling, som muliggør dets artikulation, må denne nødvendigvis have fundet
sted som en del af menneskets biologiske tilblivelse som art, dvs. langt tidligere og
over en længere periode.
Med hensyn til billeddannelsens ideale betydning så kan man selvfølgelig
forestille sig, at mennesker har lavet figurer og udsmykning omkring sig som en blot
og bar fabulerende spejling af de billeder, de havde hovedet fuldt af efter mange
timers jagt, men det ville være i strid med den klare ideologiske betydning, billeder
har for naturfolk35 i nyere tid, og det vil være svært at fortolke hulemalerierne på
denne måde. Det kan næppe have været for hyggens skyld, at de er trængt dybt ned i

33

Renfrew 2007 s. 90
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Denne særlige koncentration omkring det europæiske kontinent vil formodentligt blive blødt op, efterhånden som resten af verden bliver ligeså intensivt udforsket, som det er sket i Europa.
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Da teksten som helhed ser mennesket i et udviklingsperspektiv, og samtidigt er kritisk overfor denne udvikling, bruger jeg betegnelser som primitiv og naturmenneske i en neutral ikke nedladende betydning:
Naturfolk er mennesker, som lever i naturen og betragter sig som en del af denne i modsætning til de første
agerbrugere, som skaber en ny grænse til den. Tilsvarende er de primitive dem, der lever som de første (latin:
primus) eller opfattes i analogi med de første.
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jorden og i bulder mørke har givet sig til at udsmykke væggene der. De arkæologiske
spor viser tydeligt, at det ikke er steder, hvor de har opholdt sig til dagligt.
I det følgende vil jeg forstå de tidlige menneskers ideale forestillinger som noget, der
udspringer direkte af bevidsthedens sproglige fordobling: som en artikulerende overføring af bevidsthedens egne subjektive kategorier på den verden, den reflekterende
prøver at begribe: Det tidlige menneske ser bevidsthed og intention der, hvor nutidens
menneske med dets særligt udviklede genstandsopfattelse ser objektive årsagssammenhænge.
Det svarer til den tankeform, som vi i dag kalder religiøs, men som på dette tidlige
udviklingstrin mere bredt må kunne beskrives som blot og bart teoretisk - i modsætning til den instinkt- eller vanestyrede måde at forholde sig til verden på. Den er endnu ikke adskilt fra den praktisk/verdslige måde at tænke på, men må ses som en reflekteret og dermed potentielt nytænkende måde at forholde sig til både praktiske og
erkendelsesmæssige problemer på. Henad vejen kan visionerne fastholdes i myter og
ritualer, og de kommer til at indgå i det givne samfunds kulturelle opbygning både
som praktisk anvendelig viden, som overordnet samfundsskabende ideologi og som
metafysisk verdensforståelse.
Denne tankeform adskiller sig fra den måde det moderne menneske tænker på ved
at relatere sig til det, vi kalder genstande og objektivt virkende kræfter, som til bevidste væsener. Det medfører, at det tidlige menneske på det reflekterede niveau - men
ikke på det umiddelbare og ikke-reflekterede - forholder sig til praktiske problemer
som til sociale situationer.
Man kan forestille sig, at denne særlige måde at anskue verden på er den sproglige
videreudvikling af de højere primaters specielt udviklede sociale intelligens. Den
kognitive arkæolog Steven Mithen refererer f.eks. en række situationer, som illustrerer, hvordan chimpanser narrer hinanden omkring føde og sex: En hanabe viser
f.eks. sin erigerede penis til en hun, samtidigt med at den skjuler den med hånden for
den dominerende han. Det kræver en form for indlevelse, som integrerer tre forskellige subjektive perspektiver, hvilket langt overskrider den intelligens chimpanser udviser i deres omgang med redskaber eller i den måde de afsøger deres geografiske territorie på36. Sproget kan således fra starten være skabt til at artikulere sociale situationer og anskuer derfor også fra starten verden socialt og udvikler først senere
særlige kategorier for den ikke-sociale del af den menneskelige verden.
Hellighed er den følelse, som den besjælede idealitet opfattes i. Oprindeligt må den
udspringe af dén førsproglige bevidsthed om bevidsthed, som ser intention frem for
blot og bar hændelse: Selv et firben ser en i øjnene, når det vogter på ens bevægelser,
og er dermed bærer af denne skelnen. I et socialt hieraki, som det aber lever i, må den
36
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begyndende indlevelse i den andens perspektiv være blevet opfattet i kategorier som
frygt, respekt og disrespekt. Hellighed kan i denne sammenhæng forstås som den højeste form for respekt. Respekten bliver til hellighed i det omfang, den anden er bærer
af en betydning, som går udover selve den konkrete relation og bliver almen, dvs.
symbolsk:
Vindens guddom er blæsten, som den rammer min krop lige nu, samtidig med at
den er blæst overalt og til alle tider. Hellighed er selve denne almengørelse i det
konkrete. Den religiøse tankeform kan på denne måde forstås som en metaforisk
form for konkret tænkt abstrakt tænkning. Myterne om vindens guddom er bærer af
den viden, vi som folk har om meteorologiske forhold. Hellighed er den følelse, som
gør denne viden motiverende: Kulten udspringer af den betydning guden har for
vores velfærd og trivsel. Den kan betragtes som vores forsøg på at omgås og påvirke
vejret.
På grund af det symbolske eller metaforiske billedes særlige evne til at koncentrere store mængder af information og betydning i sig kan det hellige manifestere sig
med en tilsvarende koncentreret kraft: som et gennembrud fra en anden verden,
overvældende og ubegribeligt, men henad vejen omsætter det sig i billedlig tale, som
med tiden, efterhånden som folk taler om det sagte, bliver til mytologiske historier,
og det kan rummes og genskabes i rituelt konstruerede og dermed gentagelige handlinger.
Det helliges konkrete abstraktionsform betyder, at det er identisk med det, det viser hen til. Som når disciplene under forklarelsen på bjerget, stillet direkte for Herrens
åsyn, må kaste sig ned for ikke at blive udslettet af den koncentrerede kraft, der udstrømmer fra hans alvisdom, almagt og alkærlighed. Synet er som en laserstråle, der
i sin konkrete form samler alt det, det viser hen til, i et punkt. I en ritualiseret og
dermed mildere, dvs. mere dagliggjort, form svarer det til det forvandlede brød i den
katolske liturgi, som ikke bare er et symbol på, men i sig selv opfattes som identisk
med Kristi legeme. Det er helt konkret dette fysiske gudsnærvær, som i form af
hostien bebor en fungerende kirke og adskiller den fra et museum eller en ruin. Det
forhindrer dog ikke, at brødet samtidigt forbliver brød, og de troende bliver ikke kannibaler af at spise det.
Denne det almene og abstraktes identifikation med det konkrete er kendetegnet for
denne religiøse måde at tænke følt på. For den ikke-troende udgør den et paradoks,
men for det religiøse menneske føles det ikke sådan: Det ene er det andet, men samtidigt naturligvis også sig selv. Det er fristende at kalde denne måde at tænke på for
prærationel, men man kan også sige, at den er udtryk for en særlig metaforisk form
for rationalitet. Det svarer til den måde mange billedkunstnere den dag i dag tænker
deres kunst på.
Sammenfattende kan man sige, at hellighed er det følelsesmæssige aspekt af den
syntese, som sammenfatter en besjælet idealitets almengyldighed og magt eller be106

tydning (forståelsesaspektet) i ærefrygt og undren. Denne undren i forhold til
fænomenet, som det viser sig, kan forstærkes i den ene retning til ærefrygt og rædsel
og i den anden til kærlighed, forening og sødme.
Den visionære syntese er i sig selv en sammenfatning af noget, der objektivt sker som kornet der vokser og bliver modent - og en besjælende fortolkning. Det kan
beskrives som en epifani: det at guden viser sig, og denne epifani kan både være direkte og indirekte eller begge dele på en gang. For den katolske kristne viser Gud sig
i forvandlingen og i den hellige nadver, men i en bredere forstand er allerede det sted,
hvor liturgien finder sted, dvs. kirkerummet, en sådan indirekte epifani.

Den visionære tankeform som sprogligt baseret syntesetænkning
Men hvad var det, der mere præcist gjorde, at den alment reflekterende tænkning i sit
udgangspunkt var orienteret mod levende væsener og ikke mod genstande, som det er
naturlig for os i dag?
Når vi iagttager dyrs adfærd finder vi, såvidt jeg er orienteret, ingen forløbere for
den religiøsitet, som tydeligvis er en del af menneskets menneskelighed lige fra
starten og nærmest uden undtagelser helt frem til i dag37. Samtidig med at mennesker
på det umiddelbare og instinktive niveau, dvs. når de ikke tænkte nærmere over det,
har kunnet færdes i deres verden uden den særlige veneration, som religiøsiteten førte
med sig.
Det er tilsyneladende først, når de stopper op overfor noget og begynder at tænke
over det, dvs. at reflektere verden sprogligt, at åndeligheden i denne betydning kommer ind. Som da det humane kadaver på et tidspunkt fik en betydning, som gjorde, at
man ikke bare overlod det til ådselsæderne men tog særligt vare på det i form af det,
vi kalder begravelse. Man kan sige, at sprogligheden får mennesket til at stoppe op og
tænke verden ind i nogle helt nye kategorier med et på mange måder helt nyt og anderledes resultat.
Et muligt svar finder vi hos Steven Mithen, som i sin bog “The prehistory of
mind” fra 1996 beskriver den menneskelige intelligens’ udvikling fra en tilstand,
hvor den bestod af en række adskilte delintelligenser og en relativt svagt udviklet
generel intelligens. Han opererer her med en geografisk-naturhistoriske intelligens,
som var styrende for den måde, hvorpå vores abelignende forfædre udnyttede det
landskab, de beboede, en praktisk-instrumentel intelligens, som satte grænsen for
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Respekt og disrespekt er blandt aber klart funktionelle kategorier, der uden videre skifter i takt med den
gældende magtbalance. Eller findes der også blandt aber eksempler på en særlig veneration overfor en detroniseret førerhan eller -hun? Det kunne være et eksempel på en sådan forløber.
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deres udvikling og brug af redskaber, en social intelligens, som handler om individernes liv med hinanden i flokken, og endeligt en særlig sproglig intelligens.
I lighed med det man ser hos højerestående primater i dag, forestiller han sig, at
den sociale intelligens har været langt den mest udviklede. I forlængelse af denne antagelse forekommer det nærliggende også at forestille sig, at sproget og den sproglige
intelligens har udviklet sig i forlængelse af denne som en måde at artikulere de sociale relationer på, og at det er i dette sociale sprogs særlige sociale kategorier, at
menneskene henad vejen også er begyndt at reflektere over den del af verden, som lå
udenfor flokkens sociale liv.
Denne teori, som han baserer på resultater fra den biologiske og psykologiske
forskning38 , kunne forklare den religiøse opfattelsesforms særlige personificerende
eller antropomorficerende39 karakter: Samtidig med at de andre partielle intelligensformer stadig har været bærende af de tidlige menneskers umiddelbare og ikke-reflekterede omgang med tingene, så har enhver form for refleksion og dermed også
nyskabelse måttet foregå i det sociale livs særlige sprog- og tankeformer.
Det er først senere, efterhånden som de andre intelligensformer er blevet integreret
i sprogets kategorier, og mennesket dermed har udviklet en mere integreret form for
intelligens, at det også har udviklet en reflekteret form for genstandsbevidsthed og
dermed er blevet i stand til også på et reflekteret, teoretisk niveau at tænke og tale om
genstande som ikke-besjælede.
De første bearbejdede stenredskaber er omkring to en halv million år gamle40, men
igennem de næste par millioner år sker der stort set ingen udvikling, og man kan
forestille sig, at den stadige reproduktion af redskaber er foregået så at sige på rygmarven uden nogen form for kreativ opmærksomhed - lidt på samme måde som når
jeg selv dag efter dag tænder for fjernsynet uden overhovedet at tænke over, hvordan
det fungerer, eller at bidrage med noget til teknologiens videre udvikling.
Man kan sige, at den ideale tankeform er et skridt på vejen i denne proces fra instinktiv og kulturelt given vaneadfærd til stadig mere nuanceret sproglig refleksion og
handling. Helt bredt kan man sige, at sprogliggørelsen betegner en reflekteret genskabelse af vores intuitivt levede verden - en genskabelse som foregår på mange
niveauer, og som til stadighed pågår: At tilegne sig et givet håndværk ved imitation
(mesterlære) er f.eks. ikke uden videre det samme som sprogligt at forstå og kunne
forklare det værktøj og de greb, man benytter sig af. Det sidste er dog en forudsætning for personligt at kunne ændre og dermed videreudvikle sin metode.
38
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Det er den betegnelse, som antropologen Stewart Elliott Guthries bruger i sin forståelse af religion som
menneskets antropomorfisering af verden - dvs. det forhold at mennesket konceptualiserer sin verden som
menneskelig, dvs. med menneskelige subjektive og objektive træk (Guthrie (1980), (1993) og Hodder (2014)
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Samtidig med at man derfor må forestille sig, at sprogets funktion fra starten har
bestået i at understrege og artikulere, gennemtrumfe og nuancere sociale relationer,
dvs. intersubjektiv information41, så er sproget dog i sin objektivt benævnende funktion, dvs. i sit forhold til verdens entiteter og genstande, grundlæggende analytisk:
Man kan forestille sig, at denne analytiske funktion har fået større og større betydning, efterhånden som flokken et begyndt at vende deres reflekterede opmærksomhed
mod den del af verden, som lå udover deres interne samvær, dvs. at udhæve og fiksere dét og dét og dét af de givne helheder, som udgjorde den omkringliggende verden.
Analysens funktion er at åbne massiv og i sig selv uigennemskuelig enhed i flerhed
og dermed at bygge op til nye og mere nuancerede synteser, som derefter kan artikuleres og gøres til genstand for yderligere refleksion. Sådanne synteser er, når de
opstår, aha-oplevelser og og tæt forbundne med den følelse, som motiverer dem. Som
i det tidligere beskrevne eksempel med “slæden”, hvor selve ordet slæde (eller slæbe)
samler hele rækken af delbeskrivelser i en enkelt kognitivt samlende og motiverende
forestilling. Man må forestille sig, at den slags vigtige forståelsesforhandlinger på det
tidspunkt af menneskets udvikling har været behæftet med stor lidenskab og motivation. Sådan er det i hvert fald for børn på det tilsvarende stadie af deres sproglige udvikling.
Her er praktisk, epistemologisk og ideologisk interesse ikke som i dag delt op på
forskellige fagområder. De udgør stadig en enhed, således at den erkendelsesmæssige
interesse, som handler om at forstå, hvordan virkeligheden generelt fungerer, udspringer af en helt konkret praktisk nødvendighed, og denne forståelse udvikler sig i
forhold til en verden, der opfattes som åndelig, dvs. personlig og levende fremfor
tingslig.
Det særlige ved disse tidlige visuelt syntesedannende forestillinger er, at de set i
forhold til de senere begrebsbaserede erkendelsesformer begriber deres verden i en
form, der på godt og på ondt tillader forestillingens følelsesmæssige aspekt at fremstå
langt stærkere i forhold til forståelsesaspektet. De får dermed en umiddelbar
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Resten af denne tekst fokuserer på sprogets analytisk, erkendende funktion, hvor de afgørende værdier er præcision
og nuanceringsevne. Sproget er dog stadig også socialt som kærligt, venligt, høfligt, manipulerende eller dominerende
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på, som den er beskrevet af Daniel Stern (Stern 2000), det afmålt venlige eller muntre sprog i samarbejdsrelationer, det
sprog, som politikere udtaler sig i, forhandlersprog.
Hvad mon arbejdsmarkedets parter f.eks. siger til hinanden, når de sidder sammen i mange timer i en fastkørt
forhandlingsposition? Det kræver en god blære, siger man, men det kræver også en helt bestemt måde at bruge sproget
på. Eller selve det mystifikationens sprog, som sætter os i stand til i fællesskab at fastholde de, udefra set, mest vanvittige sociale forestillinger: Den humanistisk indstillede slaveejers sprog eller det sprog, som sætter en dyreven i stand til
at opfatte svin og kyllinger som blot og bar produktionsenheder.
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følelsesmæssig og motivationel gennemslagskraft, som vi i dag kun kan fornemme
som en skygge eller en uartikuleret understrøm.
Denne form for synteseskabende eller visionær viden er således ofte lidenskabelig.
Den vil ofte vise sig pludseligt og uventet som svar på længere tids overvejelse og
usikkerhed og med en motiverende kraft, som modsvarer problemets vigtighed. Det
gælder for religiøse åbenbaringer, der sædvanligvis opfattes som sendt af en guddom,
men også for den moderne forsker, som efter mange års komplicerede studier og
forskning pludseligt ser svaret på sit spørgsmål sammenfattet i et enkelt billede eller i
en formel.
Allerede på det praktiske plan, som det blev illustreret med slædepalaveren i 4.
kapitel, kan der være tale om lidenskabelig viden. Der var tale om en viden, som var
af stor betydning både for den lille jagtgruppe, som var endt langt fra lejren med et
stort nedlagt byttedyr, og for folket som helhed, som med hjælp fra sådanne slæder
ville kunne jage over et større areal.
Men også selve udvekslingen er lidenskabelig: Ordene er magiske i den forstand
at betegnelsen stadig er tæt forbundet med sin genstand og dennes motiverende betydning. Ordet slæde er næsten identisk med det stykke værktøj, det er i færd med at
bringe til verden, og artikulationen og forståelsen er en del af denne skabelse. På
samme måde som når et barn genfortolker og dermed også genskaber sin verden gennem det sprog, det er i færd med at lære.
Eller som når Sokrates og hans elever på næste trin af den sproglige udvikling i
deres udforskning af sprogets abstrakte begreber lidenskabeligt leger med forskellige
måder at kombinere dem på. Her dog adskilt fra den konkrete handlemæssige virkelighed, som bygger op til dem - og med ironiens særlige distance.
I og med at visionen sammenfatter noget komplekst og fraværende i noget øjeblikkeligt og konkret (med det indre øje) sanset, åbner den også op for mere generelle
spørgsmål af typen: Hvad er det, der får regnen til at regne og vinden til at blæse?
Hvad er det, der får dyrene til at vandre, som de gør, og som er bestemmende for, om
de lader sig fange eller ej? Og hvor går de døde hen, når de forlader kroppen?
Og da de tidlige mennekser, som ovenfor beskrevet, endnu ikke sprogligt havde
udskilt genstanden som en særlig kategori men stadig reflekteret levede i en verden af
medbevidstheder, så er deres verden besjælet og personlig, hvilket betyder at hvad
skal udskiftes med hvem: Såvel regnen som vildtet opfattes personligt på samme
måde som også de kræfter (som vi ville kalde det), der driver dem er personlige.
Regnen regner, fordi den vil, eller Zeus regner, som formuleringen er i den græske
epik. På dansk siger vi, at det regner, men hvem eller hvad er dette det?
Det reflekterede liv må ses i modsætning til vanens liv, dvs. det liv jeg lever uden
særlig opmærksomhed som en del af det umiddelbart intenderede liv, som netop er
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rettet videre i processen mod sit resultat. Vaner kan forstås som en slags tillærte instinkter, dvs. de fungerer uden videre, uden for- og eftertanker. Det er bare sådan, jeg
gør, når jeg vil et eller andet andet, som er det, min opmærksomhed er rettet mod.
Som dørhåndtaget, der trykkes ned på vej ind i det næste rum.
Man må forestille sig, at det er sådan, at abekultur fungerer, når først den er
etableret: En gang for længe siden var der én bestemt abe, der fik en lys ide, og den
begyndte at vaske sine kartofler i havet. De andre aber forstod ideen med ikke at få
sand og grus i munden og gjorde det samme, men i dag vasker de japanske makakaber bare deres kartofler. Det er bare sådan, man gør det.
Måske var det også nogenlunde sådan, at de tidligste mennesker forholdt sig til
deres redskaber: De skabte og brugte dem, som man nu gjorde det - samtidigt med at
de blev mere og mere artikulerede omkring deres sociale relationer. Og efterhånden
som årtusinderne gik, kom denne reflekterende måde at forholde sig på til at inddrage
større og større områder af deres livsverden, simpelthen fordi den på trods af sine sociale kategorier lagde en ny og revolutionerende funktionalitet til det blot vanlige og
instinktive. Menneskelig udvikling både personligt og socialt er netop kendetegnet
ved, at den er reflekteret, og man kan sige, at den sproglige refleksion på det kulturelle niveau overtager den rolle, som den genetiske udvælgelse spiller på det biologiske.
Der er således tale om et udviklingmæssigt samspil mellem de adskilte former for
før-sproglig intelligens, hvor den sociale så at sige er løbet fra den praktiske og har
udviklet et sprog, som gør det muligt at forholde sig mere alment til verden. Denne
nye almene måde at forholde sig på er i første omgang forankret i sociale opfattelseskategorier, men efterhånden, som den så at sige får øje på det praktiske livs
vaner, integrerer den dem i sig på deres egne præmisser med særlige ikke-sociale
betegnelser. På denne måde kan man sige, at det profane udvikler sig af det hellige,
og at de tidligere adskilte delintelligenser integreres til en sammenhængende generel
og sprogligt baseret intelligensform.
Denne integrationsproces er dog langvarig, og da mennesket stadig og helt
grundlæggende er et socialt væsen bliver den aldrig fuldstændig. Mange mennesker
har stadig brug for at kunne anskue deres verdenrelation i en social tankeform. Det er
det, der hedder at have et gudsforhold. Den tidligere indstilling lever også videre i
det, man, (dvs. de troende) kalder overtro.
At det praktiske sprog har udviklet sig senere end det sociale er måske også det,
der kommer til udtryk i, at de vanskeligste passager hos Homer helt klart er dem, der
beskriver ofte helt enkle håndværksmæssige operationer, og selv i dag fremstår
brugsanvisninger som noget af det, der er sværest at udtrykke i et klart forståeligt
sprog. Det er først med aritmetikken og geometrien, at der helt kommer styr på det.
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Den grundlæggende sproglige besjæling af verden, som bevidsthedsstrømmens
reflekterende fordobling førte med sig, fungerer på alle niveauer fra det helt lavpraktiske til det mest ophøjede og almene: Jæger-samlerens samtalen med de dyr og
planter, han leder efter, de småguder eller ånder, som lever omkring grønsagerne i
haven, og er ansvarlige for, om de gror, som de skal, og Solen og Regnen, hvis
bevægelser er styrende for alt liv, og den moderne religiøses gudsforhold, som han
etablerer i bøn eller meditation.
Tilsvarende befinder de åndelige væsener sig også på alle niveauer af det sociale
hieraki, og man forholder sig til dem i forhold til den magt, de repræsenterer, og de
mest magtfulde vil ofte også være dem, der repræsenterer livets mest almene og abstrakte forhold, og det er i forhold til dem, at hensynet og ærbødigheden bliver til
fromhed.
Man kan sige, at de repræsenterer en almen viden om, hvordan verden fungerer,
og det er på dette niveau, at religiøs tænkning bliver teoretisk, og det er med
udgangspunkt i denne, at den senere begrebsligt abstrakte tænkning udvikles, og
dermed det, vi i dag kalder videnskabelig tænkning. Der går således en lige linje fra
det besjælede univers til moderne abstrakt, teoretisk tænkning. Tilsvarende må man
forestille sig, at den teknologiske tænkning, dvs. den form for tænkning, der omsætter
teoretisk viden til praktisk anvendelse, har udviklet sig af den tidlige praktiske tankeform, som den udviklede sig, efterhånden som sproget blev afsjælet.
Hos det tidlige menneske får den visionære syntese dog karakter af religiøs åbenbaring, og det, vi i dag opfatter som religiøse forestillinger, kan hos dem samtidig ses
som den måde, de helt praktisk prøver at forstå og at omgås en besjælet, dvs. endnu
ikke tingsliggjort, verden på. Det betyder, at det tidlige menneske ikke bare befinder
sig i et brugsforhold til sin omverden, men at der også er tale om en form for udveksling med et andet levende væsen, som kræver respekt og hensyntagen: At grave i
jorden er således ikke kun en praktisk handling; det indebærer samtidigt en indtrængen i en andet væsen, hvis indstilling man er nødt til at undersøge og tage alvorligt.

Refleksion og helliggørelse
I deres fylogenetiske såvel som ontogenetiske tilblivelse er sproglighed og refleksion
næsten identiske: Hvis vi siger, at ordet mor i virkeligheden er en urlyd, som falder i
forlængelse af barnets kaldegråd og dets tilfredshed ved at mærke moderens livgivende krop, så kan man sige, at barnets første ord, som samtidigt er en refleksion
over virkelighedens karakter, er ordet mig, Det er der, det opdager og artikulerer
virkelighedens dialektiske væsen: Der er mig og der er den anden og de to hører
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sammen, men er ikke uden videre det samme. Med ordet far begynder det at skelne i
sin verden og at opdage dens kompleksitet.
Dette må være den ontogenetiske begyndelse på mennesket som reflekterende
væsen, og noget tilsvarende må være sket på det fylogenetiske niveau: Sten, siger det
første menneske i sin gryende sproglighed, og løfter dermed sin genstand ud af den
animalske visions navnløse enhed og ind i en overjordisk verden af benævnelser, der
kan manipuleres i forhold til hinanden helt uden berøring med det fysiske.
Denne verden er givetvis praktisk i sit udgangspunkt: Der er en bestemt grund til,
at det er en sten og netop denne sten, han havde fat i - måske var han truet af en
fjende. Men samtidigt løfter han den også op i det benævnedes transcendente verden,
og der er den kun et enkelt skridt fra det helliggjorte: Urredskabet, heltens våben,
som han fik ved en guddommelig indskydelse for at frelse sig selv og menneskene i
en fjendtlig verden.
Helliggørelsen er det tidligt sproglige menneskes måde at generalisere sine erfaringer på og at skabe sammenhæng, mening og motivationel retning i sin måde at
tænke og skabe fælles samfundsmæssig praksis på. Helliggørelsen foretages i
foreningen af en inspireret handling og indsigt med en kollektiv medforståelses sanktion og lægger dermed grunden til den sprogligt baserede kultur, som videreudvikler
det animalske niveaus flokinstinkt. Mennesket går fra at være et flokdyr til at skabe
samfundsformer og i forlængelse heraf: religion, filosofi og videnskab.
Man kan forestille sig, at det spæde barn ser alt, inklusive sine egne fødder, når det
ligger på ryggen og spræller, komme sig i møde som besjælede væsener med egen
hensigt, men det er nok mere korrekt at sige, at for det førsproglige barn findes denne
skelnen endnu ikke. Det kan ikke tale med sine fødder, men det kan slå ud efter dem
og sprælle med dem og forundres over de forskellige oplevelser af jeg og andet, som
denne aktivitet fører med sig.
Det er først med sproget og tidsligheden, at forestillingen om identitet og sammenhængende hensigt kommer ind. Derfor er det også først med sproget, at der kan
blive tale om sjæle, ånder og guddomme. Når jeg standser op på stien og ser firbenet
foran mig se mig i øjnene fremfor at holde øje med mine støvler, så ser det ud som
om, der også for den førsproglige bevidsthed findes med-bevidsthed adskilt fra egenbevidsthed, men denne opfattelse af med-bevidsthed må være apersonlig og uden
bagtanker, alene set i den givne situations dynamik og polaritet.
Man kan forestille sig, at det, jeg har beskrevet som det tidlige menneskes religiøse forestillinger, opstår i direkte forlængelse af sproglighed og forestillingen om
personlig identitet, som besjælende forestillinger om sjæle, ånder og guder ud af en
sådan umiddelbar og førsproglig med-verdensstruktur. Konkret og fænomenologisk
er det i det mindste sådan, at når jeg ser et dyr ind i øjnene, så ser jeg det se, at det
bliver set, og for den tidlige sproglighed må det være sådan verden ser ud, når jeg
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prøver reflekterende at forstå og at beskrive den ud fra de med-verdenskategorier,
som følger med sproget. Måske har det lydt nogenlunde sådan:
Vi tager en ung birk og lægger hende ved siden af hendes mage og binder dem
sammen ved fødderne som mand og kone, og hvis de vil (dvs. hvis slæden holder),
kan de hjælpe os med at bære byttedyret hjem. Dette er, set ud fra denne tankeforms
præmisser, en videnskabelig teoridannelse, som er helt på højde med noget, en moderne forsker vil kunne præstere.
Omvendt tænker vore dages forskning og teknologi verden i genstandskategorier:
Man tager hjertet fra en nyligt afdød, skærer det ud og sætter det ind i en anden menneskekrop, hvis eget hjerte er ødelagt, og denne er igen funktionsdygtig - på samme
måde, som når man skifter reservedele ud på sin bil.
Det er dog vigtigt at forestille sig, at bevægelsen fra en besjælet medverden til
ikke-besjælet omverden er lang og kompleks. Det er ikke et enten-eller og den bliver
aldrig fuldstændig - selv ikke i det moderne menneskes ekstremt tingsliggjorte verden. Tingenes og kræfternes sjæl hænger sammen med vores engagement i dem. Det
ligegyldige er også for de tidlige mennesker sjælløst - det er netop det, der adskiller
den hellige sten fra de utallige andre sten, der ligger omkring den. Tilsvarende er det
også min vrede, der giver hammeren dens egen opsætsige vilje, når den rammer min
finger i stedet for sømmet.
Selvom genstandsbevidstheden er en videreudvikling og korrektion af den
besjælende bevidsthedsform, så følger det ikke uden videre, at den som generel verdensanskuelsesform er mere virkelig eller rigtig end den besjælende opfattelse.
Måske kan man sige, at naturvidenskaben inklusive lægevidenskaben begår den fejl,
at den overgeneraliserer sin evne for genstandsbevidsthed, når den undersøger levende væsener som om de var genstande.
Ilden kan miste noget af sin hellighed og personlige kant i min daglige omgang med
den ved bopladsen, men når lynet slår ned og skoven brænder omkring mig, er der
ingen tvivl om, at det er en guddom, der raser. Jeg genkender med det samme dens
fuldstændigt uforklarlige og uberegnelige destruktivitet. Det ligner blindt raseri, men
hvordan skulle jeg kunne vurdere guders tanke, og det bedste jeg kan gøre er at underkaste mig dens klare overmagt, love bod og bedring og bede om nåde og hjælp.
Ilden er mild og giver af alle gode gaver, og den er beskytter mod mørket og de vilde
dyr, men den kan når som helst og uden nogen forklaring slå om og ødelægge alt for
så siden igen at blive mild og føjelig som et lille barn.
Denne form for immanent guddommelighed, der rummer et niveau af livsvisdom,
som udspringer direkte af vores omgang med naturen, adskiller sig radikalt fra
senere, mere tænkte tiders transcendente guddommelighed. Den forekommer os irrationel i sin fremmedhed, og i mit forsøg på indlevelse har jeg svært ved helt at undgå
kristne undertoner. Den er på en gang giver af godt og ondt: Den er den højeste og
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mest indsigtsfulde visdom, og den er blindt, hjernetomt raseri. Det er den måde naturen helt konkret fungerer på, når man prøver at møde den som et besjælet væsen i
menneskets eget billede.
Denne visionært besjælende forståelsesform og verdensopfattelse udspringer af
den før-sproglige instinktgivne, og det tidlige menneske møder på samme måde som
dyrene i skoven det nye eller mulige men endnu ikke realiserede på grænsen af sin
forståelse i frygtsomhed og nysgerrighed, og dér, hvor vi ser materielle farer, ser han
relationelle farer. At grave miner ud i jorden er farligt, men man forholder sig forskelligt, alt efter om man ser faren som materiel (sammenstyrtning) eller som relationel
(Jordens vrede). I begge tilfælde er motivationen dog både praktisk og erkendelsesmæssigt.

Den religiøse visions særlige indsigt og rationalitet
Fornemmelser, drømme og visioner
Traditionelt taler vi om fornemmelser, drømme og visioner som udtryk for det ubevidste sind og tilsvarende om vores sprogliggjorte opfattelser som bevidste. Denne
måde at beskrive det på er både forsimplende og fremmedgørende set i forhold til den
rigdom af oplevelsesformer, der ligger åben for en mere omhyggelig fænomenologisk
tilgang.
Sindet er helt klart dialektisk i sin måde at fungere på, men det er ikke en simpel
polaritet. Det er en enhed men med en langt højere grad af kompleksitet, end det var
muligt at forestille sig på Freuds tid, og meget af det, som man dengang opfattede
som ubevidst, er fænomenologisk set i aller højeste grad bevidst - bare på andre
måder. Den følte forståelse, som den tidligere er blevet beskrevet, er det, der umiddelbart omsætter denne kompleksitet til intentionel og virkelighedsorienteret handling.
Den er det, som er styrende for den måde, jeg umiddelbart fungerer på i min omgang med tingene: Jeg fornemmer umiddelbart og uden videre, om det, jeg gør, føles
rigtigt. Det er først, når jeg går fra det umiddelbare til det reflekterede niveau og
prøver at forstå mine motiver for at gøre tingene, sådan som jeg umiddelbart ved at de
skal gøres, at det kan blive vanskeligt: Den informationsmængde, som min fornemmelse er bærer af, kan være så stor eller trække subtile tråde så langt ud i konteksters
kontekst, at den ikke uden videre kan omsættes i sproglig tale.
Tværtimod kan det være sådan, at ordene forvirrer mig, og jeg kan være nødt til at
skubbe dem til side for at holde fast i min følelse og for at handle, som jeg skal. Det
betyder ikke, at den viden, som fornemmelsen er bærer af, og som man også har kaldt
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tavs viden, er ubevidst. Dens bevidsthedform er bare anderledes, dvs. ikke-sproglig,
og den indsigt, den er bærer af, er ofte bare for kompleks til at kunne rummes sprogligt indenfor rammerne af det givne øjeblik.
Måske skal jeg f.eks bruge det næste halve års terapi på at forklare min terapeut,
hvorfor det lige præcis var i den situation, at jeg valgte at sætte min kone stolen for
døren og dermed fik effektueret, at vi blev skilt. Måske var det et helt bestemt billede,
der dukkede op i mit hoved, som gav mig den følelse, som skulle til, og måske var
det billede det, der satte tingene på deres rette plads, eller tværtimod det, der forledte
mig, så at jeg i det afgørende øjeblik glemte mine børn, og dermed grunden til at jeg
har fortrudt det lige siden.
At slippe den traditionelle og altfor firkantede skelnen mellem bevidst og ubevidst
kan åbne ens opmærksomhed for hele det univers af anderledes udtrykt betydning,
som min sproglige refleksion baserer sig på og må være i udveksling med, hvis ikke
den skal blive til hjernespind. En af de måder, betydning i denne forstand viser sig for
os på, er som billeder. Man kan sige, at de betydningsbærende eller metaforisk sete
billeder er sindets umiddelbare symbolske måde at artikulere en given følt fornemmelse på: som en umiddelbar støtte for den motiverede handling og/eller som
udgangspunkt for en efterfølgende sproglig analyse og refleksion - f.eks. som drømmetydning.
Når jeg f. eks. vågner op om morgenen med en bestemt drøm i hovedet, mærker
jeg den samtidig kropsligt som en tilsvarende bestemt motiveret orientering ind i min
verden. En orientering, som enten kan viskes ud af den dag, der sætter igang, eller
blive liggende som en underliggende retningsgivende stemning for dagens forløb.
Sådanne betydningsbærende, metaforisk sete billeder kan være bærere af hele det
motivationelt forståede spektrum af subjektiv information, som Freud kaldte førbevidst og ubevidst.
Da det umiddelbare sind i princippet er bærer af hele min livserfaring, både den personligt erhvervede, den kulturelt givne og den, jeg bærer med mig biologisk, så kan
både min umiddelbare fornemmelse, dvs. den måde tingene føles på, og i forlængelse
heraf de billeder, jeg får, bringe mig i kontakt og måske også udveksling med former
for erfaring, som er for fjerne, komprimerede, subtile, fremmede eller kulturelt
utænkelige til, at jeg uden videre eller måske overhovedet er i stand til at omsætte
dem sprogligt.
Denne form for blot følt eller metaforisk given forståelse vil umiddelbart kunne
omsætte sig, så at sige bag om sprogligheden, i den måde jeg konkret lever på, og det
vil måske også være muligt både at forstærke og at reflektere over den i et også for
mig selv mere eller mindre kryptisk billedsprog - f.eks. ved at tegne/male billederne
eller ved at danse dem. Derudover vil jeg kunne fortælle dem som historier eller
myter og på denne måde metaforisk udfolde den viden, de er bærer af. Og endelig vil
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jeg kunne forsøge at beskrive dem fænomenologisk og analysere dem ud fra rationelt
udviklede begreber, dvs. en teori.
Denne billedverden må i sit udgangspunkt formodes at være før-sproglig (både hunde
og spædbørn drømmer), men for det sprogligt udviklede menneske må man forestille
sig, at denne betydningsbærende billedaktivitet er bygget op i samspil med det verbale sprog som en form for komprimeret tænkning.
Disse bagvedliggende følte og sete tankeformer kommer til udtryk i vores drømme
og visioner, men ofte ligger de, som ovenfor beskrevet, som et niveau bag ved og i
samspil med vores sprogliggjorte refleksioner og må derfor forstås i sammenhæng
med disse som en løbende kommentar, der dog - når jeg ser nøjere efter - går begge
veje: Det, jeg sprogligt tænker, kan ligeså vel ses som kommentar til det, jeg
fornemmer og ser for mig, som omvendt.
Det afgørende momentum kan ligge begge steder i samspillet: Drømmene påvirker mine tanker og jeg kan lære af dem, hvis jeg forholder mig reflekteret til dem, men
det, jeg tænker, lever også videre i mine drømme og reflekteres videre der i drømmens særlige billedsprog. I dette samspil er det altid det reflekterede jeg, der taler, og
det er derfor også det, jeg sprogligt identificerer mig med, hvorimod billederne kommer umiddelbart til mig.
Man kan sige, at sindets billeder, hvad enten der er tale om drømme, dagdrømme
eller visioner, fungerer som en slags visuel artikulation af mine fornemmelser, og ofte
er det dette følte sete, som jeg tænker videre på. Alt efter hvordan mit sind er indrettet, kan det fremstå som levende, farvestrålende billedsekvenser eller som næsten kun
fornemmet geometrisk struktur eller retning. Ideelt set er det i udveksling både med
min fornemmelse og min sprogligt artikulerede refleksion, men sindets forskellige
artikulationsformer kan også forløbe adskilt eller befinde sig i forskellige former for
spændingsforhold til hinanden. Man kan fremme udvekslingen ved at give dem opmærksomhed i forhold til hinanden, som man gør i en jungiansk analyse.
Hvor det begrebslige sprog har præcision og nuancering, kan man sige, at drømmebillederne har den erfaringsmæssige bredde og dybde, og den metaforiske tankeform, som den f.eks kommer til udtryk i mine overvejelse omkring kunst og religion,
kan ses som den måde betydningsbærende billeder reflekteres sprogligt som billedsprog og som en mellemform i forhold til den begrebsligt rationelle tankeform.
Den tidligt religiøse måde at tænke verden på - her set i modsætning til de moderne
samfunds dogmatisk fastlagte religionsformer - må ses i forlængelse af drømmebilledernes umiddelbare visioner som en form for reflekterende visionær og
metaforisk tænkning. Den kan både tænke og kommunikere sig som billedskaben og
mytologisk fortælling, men også kropsligt og auditivt som dans, skrig, sang og musik
og som helliggjort geografi, genstande og handlinger, dvs. ritualer. Man kan i denne
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sammenhæng se helliggørelsen som den måde, det tidlige menneske og samfund materielt eller i rituel gentagelse genskaber, opbevarer og videregiver en given
forståelsesforms følte kraft og betydning på.
Det er sådan nye religiøse former skabes og videreføres, som det den dag i dag
kan ses indenfor den hinduistiske kulturkreds og i de spontane blandingsreligioner,
som opstod i det sydlige Amerika ved sammenstødet mellem kristendommen og de
afrikanske og indianske religionsformer. Det er vel også til en vis grad det, man ser i
den moderne nyreligiøsitet, som artikulerer sig på grundlag af den generelle tilflyden
af religiøse traditioner fra hele verden, som har fundet sted i løbet af de senere århundreder i takt med den begyndende globalisering.
Man kan se ritualet som en måde at fastholde og på rette sted og tid at genskabe
bestemte former for almen forståelse til fælles handling: At samle sig til at gå i krig
f.eks. eller til at starte den fælles indsamling af en bestemt slags nødder, som er
modne netop nu. Denne form for drømmevirkelighed kan således ses som et niveau
af den kulturelle samfundsdannelse og er naturligvis tydeligst hos de folk, som har
udviklet mindst både metaforisk og begrebslig tankemæssig overbygning. Som f.eks.
de australske aboriginere, som i form af de såkaldte sanglinjer har bygget hele deres
praktisk-metafysiske verdensbillede ind i landets geografi. Deres bibel er så at sige
sange, der er skrevet ind i landskabets former, og man lærer dem ved at gå dem sammen med en, der synger dem.
Men også for det moderne menneske er fornemmelser, drømme og visioner niveauer
af sindets måde at fungere på. De kan ses som en form for ikke-sprogligt artikuleret
virkelighedsbearbejdning, som er en del af vores måde at forholde os til vores liv og
til verden omkring os på, og som kan være mere eller mindre i udveksling med vores
sprogligt artikulerede overvejelser, som på deres side kan være mere eller mindre
metaforiske eller begrebsbaserede.
I sig selv skelner drømmen ikke klart mellem det subjektive og det objektivt
givne; man kan sige, at den subjektiverer sin virkelighed, som det sker i ekspressionistisk billedkunst, hvor det, der sker på lærredet, fortæller mere om kunstnerens
tanker og følelser end om det, det afbilleder. Svarende til det virkelighedssyn, jeg får,
når jeg er under påvirkning af en stærk følelse og f.eks. oplever den anden som
fjendtlig set i lyset af min egen frygt og vrede. Eller når jeg går gennem en mørk
natlig skov og befolker skyggerne med alle min angsts væsener. Man kan sige, at jeg
læser virkeligheden gennem min drøm eller som om den var en drøm.
Selvom dette underliggende niveau af virkelighed træder tydeligst frem hos naturfolk som de australske aboriginere, som direkte opererer med en sådan virkelighed,
der manifesterer og udvikler sig i og igennem menneskers drømme42, som modpol til
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den for alle synlige materielle og profane virkelighed, så er den også en del af det
moderne menneskes virkelighedspotentiale. For os er den dog underordnet en virkelighedsopfattelse, der skelner mere skarpt mellem fantasi og virkelig virkelighed. Det
gælder ikke på samme måde for naturmennesket eller et femårigt barn.
Da drømmen og med den visionen og det, man kunne kalde den ekspressionistiske
aflæsning af verden, som den er blevet beskrevet ovenfor, er langt bredere og dybere
funderet, end det, man er i stand til at omfatte med sin sproglige refleksion, kan den
fungere som en vigtig omend gådefuld kommentar til denne. Som moderne menneske
kan jeg ikke tage den for pålydende, men da den i princippet kan være bærer af alt
det, som af den ene eller den anden grund er usagt og måske slet ikke kan siges, er
den den stadig forløbende subjektive baggrund for det, jeg mere fokuseret tænker,
siger og gør. Den ligger således under den moderne bevidsthedsform som en del af
denne og man kan sige, at det moderne sinds store udfordring er at få dette system af
muligheder til at fungere sammen som en helhed, der udnytter hele det potentiale,
som vi faktisk besidder.

Individuel og kollektiv bevidsthed
Samtidigt med at vi kan konstatere, at selve bevidsthedens at er det samme for
ethvert bevidsthedsvæsen, og at dens former og indhold i langt overvejende grad er
kollektive, så er dens perspektiv og konkrete forståelse individuel: Som mennesker
kan vi leve os ind i hinandens oplevelsesverden, men vi kan aldrig overskride denne
indlevelses som-om. I denne forstand er og forbliver vi adskilte som øer for hinanden.
Det forhindrer dog ikke, at individuel og kollektiv bevidsthed er dybt forbundne
med hinanden, og at det set udefra i nogle sammenhænge kan være svært at skille
dem ad. Fisk bevæger sig f.eks. i stimer på måder, som set udefra kun kan forstås som
styret af én vilje. Deres bevægelsers koordination overskrider langt, hvad der vil
kunne overskues set ud fra den enkelte fisks perspektiv. På samme måde som min
menneskekrops milliarder af enkeltceller ikke kan overskue det liv, som jeg lever,
selvom det er afgørende for deres overlevelse hver især. Og på samme måde som vi
som enkeltindivider ikke er i stand til at overskue den helhed, som er samfundet eller
planeten som helhed.
Tilsvarende kan man forestille sig, at livets iboende dynamik, dvs. de principper vi
instinktivt lever efter, intuitivt kan være tilgængelig for en særlig form for indlevelse,
som kan omsættes visionært, selvom vi ikke er i stand til at udtrykke dem sprogligt: I
og med, at det dialektiske princip f.eks. ligger som en funktionsform i selve livsprocessen, dvs. i enhver sammensat livsytring, så ligger den også som en instinktiv viden
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i ethvert biologisk væsen, som ytrer sig sammensat, dvs. i modspil. Det er ganske
enkelt sådan livet lever sig, og det kan enhver se og mærke på sin krop, og det er en
forudsætning for ens overlevelse, at man i det mindste på dette instinktive niveau
forstår og lever efter det:
Helt instinktivt forstår jeg f.eks. det samspil, der er mellem min krops vægt og det
underlag, jeg går på, og hvis det bliver blødt og eftergivende, prøver jeg helt umiddelbart at træde lettere og hurtigere for at komme over, inden jeg synker i. Det er en
viden, jeg ikke behøver at tænke over, og som jeg deler med får og geder. Denne instinktivt givne viden forhindrer dog ikke, at det på det reflekterede niveau er sådan, at
dialektisk tænkning i modsætning til enten-eller tænkning opleves som avanceret og
vanskelig, og at vi i de overvejelser, vi gør os om livet, igen og igen kører fast i låste
enten-eller positioner:
Selvom jeg f.eks. umiddelbart og instinktivt må vide, at min partner ligeså umiddelbart og instinktivt vil reagere tilbage på mine forsøg på at kontrollere hende denne form for afstemmende adfærd kan uden videre aflæses i samspillet mellem
såvel dyr som mennesker - så er det ikke nødvendigvis sådan, jeg tænker. Mine
tanker vil her igen og igen være i modstrid med eller uden videre overdøve min instinktive fornemmelse, og det kan kræve utroligt megen og præcis refleksion at få
dem bragt i overensstemmelse med hinanden - og i mange af livet forhold lykkes det
slet ikke.
Både religiøse og ikke religiøse visioner og drømme vil ofte anskueliggøre denne
både-og tænkning som en særlig livsvisdom, som det f.eks. sker i det kinesiske yinyang symbol. Det visionært sete kan her forstås som en samlende instans, der er tættere på sit følte grundlag og betjener sig af et billedsprog, som er langt mere komprimeret og intuitivt overskueligt end en sproglig udlægning. Det kan dermed være
muligt billedligt at fange og praktisk at omsætte viden, som jeg af den ene eller den
anden grund ikke er i stand til at tænke sprogligt.
På et vist niveau bevæger vi os også som mennesker, i lighed med flokkene af fugle
og fisk, i kollektive bevidsthedsformer, som både kan være følte, sete og tænkte: En
stærk fælles følelse kan i visse situationer have en sådan kollektiv funktion: Den
fælles forurettelse, som fulgte i kølvandet på nedgørelsen efter 1. verdenskrig samlede i 30erne stor dele af det tyske folk omkring Hitler som det fælles subjekt, der
skulle bringe dem ud af fornedrelsen. Eller min egen generations verdensomspændende (sådan føltes det faktisk) ungdomsoprør, som samlede sig omkrig musikkens
idoler, som konkrete abstraktioner, i fælles dans til kamp for en ny og mere naturlig
måde at leve på.
I begge tilfælde har det været svært at modstå den kollektive visions sociale organisering: de stærke følelser og de tilsvarende stærke og betydningsmættede symboler, det fælles engagement og den følelse af styrke og sikkerhed, som ligger i at
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være sammen i én vilje. Den markedsdrevne og i dag næsten verdensomspændende
forbrugerbevidsthed kan ses som en tilsvarende helt nutidig kollektiv bevidsthedsform, som vi endnu ikke har set afslutningen på.
For os er penge og personlig besiddelse så grundlæggende værdier, at vi har svært
ved at forestille os, at der kan være kulturer, hvor det har fungeret anderledes. Visioner, som i dette tilfælde visionen af den kapitalistiske verdensøkonomi med dens helt
særlige abstrakt kvantitative værdiopfattelse, som i princippet er ligeså immateriel
som troen på Odin og Thor, og ligeså afhængig af, at folk tror på den (det kaldes
markedets psykologi), kan på denne måde blive til kollektive subjekter - både på godt
og på ondt.
Som person kan jeg sætte min selvstændigt udviklede individualitet og fornuft op
imod den - men kun til et vist punkt. Sådanne kollektive forestillinger og værdier er
dele af dén samfundsmæssige bevidsthedsform, som vi nok skaber i fælleskab, men
som vi som individer ingen mulighed har for at overskue i sin helhed, og som kaldes
kultur - ikke meget forskelligt fra den enkelte fisk i stimen. Dog med den forskel at
det indtil videre ikke har været muligt at konstatere en tilsvarende fælles overordnet
rationalitet.
Det er den sociale virkelighed, som jeg fødes og socialiseres ind i, og som både
tanke- og følelsesmæssigt er en del af mig, før jeg overhovedet får øje på den, og
selv, når jeg har fået øje på den og har taget stilling til den, så er jeg stadig en del af
den - selv i min afvisning. Når jeg f.eks. sidder her og tænker de tanker, jeg tænker
lige nu, så er det fordi, de er mulige at tænke lige netop nu på dette tidspunkt i historien. For fyrre, hundrede eller fem hundrede år siden ville jeg have tænkt helt anderledes.
Denne kollektive kultur udfolder sig på en gang i vores drømme, fantasier og
forestillinger og i vores sprogligt artikulerede tanker. Grundlaget er vores natur, som
er det, der i sidste ende sætter en grænse for kulturen, sammen med den ydre materielle virkelighed - det vil igen sige naturen - som er det kulturen spiller op imod.
Overfor det er der den individuelt reflekterede tanke, som på en gang - i det omfang
vi magter det - er det, der sætter os udover vores kulturelle baggrund, og det, der igen
og igen både genskaber og udvikler den.

Shamanen, hulemalerierne og drømmenes virkelighed
Den religiøse skikkelse, der fremstår som tættest både på det naturgivne
udgangspunkt og på den drømmens virkelighedsform, som den netop er blevet
beskrevet, er shamanen. Som vi møder ham, primært i beskrivelser fra det 18. og 19.
århundrede, fremstår han som fortolkeren af det naturunivers, som mødte mennesket,
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da det blev menneske og dermed begyndte at se og reflektere over sammenhængene i
sin verden.
Det er nærliggende at forstå de tidlige menneskers verdensopfattelse, som vi
møder den i de første billedgengivelser, i lyset af denne ideologi: Måske var
drømmene det, der kom først, måske var det gennem dem, at vi først forsøgte at
forstå og få sammenhæng i den verden, som tidsligt begyndte at folde sig ud for os.
Den konkrete verden var, som vi så den med vore øjne fra øjeblik til øjeblik, men
måske var det gennem drømmene, at vi så bagom øjeblikket og fornemmede de mere
almene sammenhænge, der rakte videre gennem den nyopdagede tid.
Mircea Eliade sammenfatter i sin monografi Shamanism archaic techniques of ecstacy fra 1951 store mængder af dette materiale. De klassiske beskrivelser stammer
sammen med selve begrebet fra de oprindelige folk i Sibirien, men han beskriver en
struktur, som er rimeligt universel kloden over for mennesker på et bestemt kulturtrin.
Det er dog vigtigt at huske på, at disse traditionelle jægersamfund ikke er historieløse levn fra den fjerne urtid, men at de både selv har udviklet sig op gennem de
forløbne årtusinder og har befundet sig i udveksling med samfund, hvor der herskede
helt andre vilkår og verdensopfattelser. Samtidig er det vigtigt at forstå, at de shamanistiske samfund, som vi finder beskrevet, allerede var marginaliserede og svært
læderede af den kulturform, som beskrev dem. Shamanisme er muligvis en universel
relationsform mellem menneske og natur, men shamanistiske samfund i traditionel
forstand kan næppe siges at findes i dag43 .
Det betyder, at istidens samfund næppe var shamanistiske i samme forstand som
f.eks. Yakutternes i det 19. århundrede, men de levede et langt stykke af vejen under
lignende vilkår, og det må derfor være meningsfuldt at bruge de moderne jægersamfund som udgangspunkt for vores forståelse og indlevelse. Desuden findes der blandt
hulemalerierne også menneskeskikkelser, som forbinder menneske og dyr på samme
måde, som også shamanerne gjorde. Skikkelser, som da også er blevet fortolket som
shamaner.
En markant forskel er dog, at de mennesker, som skabte istidens billedkulturer, var
dem, der på det tidspunkt var klodens udviklingsmæssige fortrop. Yakutterne derimod
var bagtrop og deres kulturform på grænsen af at opløses ind i vores kulturform.
Samtidigt er det dog vigtigt at sige, at de sammen med de andre såkaldte naturfolk
var og er (i det omfang de stadig kan siges at findes) den globale landsbys sidste
forbindelse tilbage til forhistoriens bevidsthedsformer.
Shamanen er ekspert i drømmenes verden. Han har metoder, som sætter ham i stand
til at gå ind i denne verden og foretage rejser der. Desuden har han hjælpere dér, som
gør det muligt for ham at udføre bestemte opgaver, som har betydning for mennesker
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i den verden, som ses med de åbne øjne. Den fysisk, mentale tilstand, han befinder
sig i, når han er på rejse i drømmeverdenen, kalder vi trance, og han kan fremkalde
den rituelt eller kemisk, eller den kan opstå uden videre som et syn i vågen tilstand.
Derudover er det nærliggende at antage, at tidligere tiders mennesker har set og
opfattet deres indre billeder på andre måder, end vi gør i dag. Måske også i projiceret
form, dvs. som set med det ydre øje, i den situation, som vækker dem. I dag kaldes
det at hallucinere, og det er en evne, som visse mennesker også i dag har og tyer til
under ekstrem psykisk påvirkning. Men måske er det sådan, at de mytologiske heltes
udvekslinger med deres guder - som Odysseus og Athene i Odysseen - skal tages
mere bogstaveligt, end vi er vant til. Enten direkte eller som en litterær konvention,
der viser tilbage til en tid, hvor det var sådan.
Shamanens helt særlige kompetence er sjælen og dens anliggender: Mennesker er
i modsætning til dyr og ånder psykisk sårbare og kan både miste deres sjæl og blive
besat af fremmede sjæle, og det er shamanens opgave at stille diagnosen og henholdsvis at genfinde den tabte og uddrive den besættende sjæl. Derudover kan afdøde
sjæle blive hængende i de levendes verden, og shamanen må så fange dem og bringe
dem ned til de dødes land.
Derudover kan shamanen skaffe sig viden om tildragelser i forholdet mellem
menneskene og drømmeverdenens ånder og guder, som gør at f.eks. dyrene eller regnen udebliver, og finde midler, som kan genoprette den rette balance.
Man kan forestille sig, at de palæolitiske samfunds ideologiske ledere har været visionært begavede mennesker, som har været i stand til at se og at udlægge denne
bagvedliggende verdens fænomener, eller måske kan man forestille sig, at mennesker
dengang har været i stand til at se i fællesskab, dvs. konkret at se og påvirke hinandens syner og dermed i fællesskab drømme sig frem til løsningen på et fælles ideologisk eller praktisk problem.
Det kan vi ikke vide noget om, men drømme og drømmebetydninger er faktisk
også i dag fælles gods, og det kan være meningsfuldt at lade mennesker forholde sig
direkte og personligt til hinandens drømme. Det er en teknik, jeg selv har brugt, når
jeg som psykolog har arbejdet med drømme i grupper: Sædvanligvis ser vi faktisk hinandens drømme, mens vi taler om dem, og ofte vil deres budskab være relevant også
for andre i gruppen, fordi de problemer, vi har, i vid udstrækning er fælles i en fælles
verden. Eller andre kan visuelt give drømmen en anden drejning, som måske også er
relevant for den, der oprindeligt drømte den.
Drømme kan på denne måde fungere som en metaforisk måde at reflektere over
verden på, selv for moderne rationelt indstillede mennesker, som er vågne og i en tilstand, som man næppe vil kunne betegne som trance. Drømmen billedgør det vågne
livs temaer og åbner dermed for en særlig billedlig form for refleksion, som er mere
intuitiv og komprimeret end en begrebsligt rationel analyse. For de tidlige mennesker
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var det måske drømmene, der løftede deres forståelse op over øjeblikket til mere
almene og abstrakte former for indsigt.
Den engelske forfatter William Dalrymple beskriver i sin bog Nine lives fra 2009 en
række religiøse oplevelsesformer i det moderne Indien, deriblandt en mand, som vekslende med sine almindelige jobs som fængselsbetjent og brøndgraver på bestemte
tider af året fungerer som inkarnation af en bestemt guddom. Det beskrives som en
besættelse, hvor han bliver hende, danser og opfører sig som hende og udtaler sig til
dem, der søger hendes råd, som hende.
Han beskriver skiftet fra sig til hende som angstfuldt, og hele seancen er voldsomt
udmattende. Han oplever klart, at der er en bestemt anden personlighed, der tager
over, men er samtidigt vågen og bevidst om forløbet - også bagefter. På trods af de
helbredsmæssige omkostninger oplever han denne aktivitet som meningsfuld på en
måde, hans normale liv ikke var.
Det er en færdighed, han har overtaget fra sin far, som havde opgaven før ham, og
den hænger nøje sammen med den kultur, den er en del af. Det er en form for drøm,
der adskiller sig fra de sædvanlige natlige drømme ved at drømmeren både konkret
og i sin forestilling træder ind i et andet forestillet væsens særlige perspektiv som
hende eller som-om han var hende. Hun bliver hans alter ego og giver ham mulighed
for at realisere sider af sit potentiale, som ikke kan rummes i hans sædvanlige sociale
rolle. Det er i det mindste sådan, jeg ud fra et moderne ikke-religiøst perspektiv må
forstå det.
Dalrymples pointe er at beskrive disse traditionelle oplevelsesformers skæbne i en
brydningstid, hvor moderniteten også i Indien tager mere og mere over. Det svarer til
den evne, som man i vores verden finder hos en dygtig skuespiller, som også indefra
bliver sin rolle, når han går på scenen. Eller som når jeg selv som eksistentiel terapeut
lever mig ind i en klients verden - eller på anden hånd i hans kærestes verden, for på
et som-om plan at kunne indtage hendes position i en forestillet dialog.
Forskellen ligger i skiftets radikalitet og i følelsen og fortolkningen af konkret at
være et andet og højerestående væsen. Også i dagens Danmark findes der dog mennesker, som konkret oplever, at højerestående væsener taler igennem dem. De har
ikke den traditionsbaserede sociale platform at tale ud fra, som det indiske medie
stadig har, og som fortidens shaman i endnu højere grad havde, men fungerer dog indenfor den sociale ramme eller nichevirkelighed, som det alternative i vores verden
har etableret sig som. Jeg husker ikke, hvor jeg har oplysningen fra, men der levede
faktisk indtil for nyligt stadig folk i Sibirien, som tidligere havde været shamaner, og
som har fortalt, at de holdt op, fordi det simpelthen mistede sin mening, efterhånden
som den nye vestlige verdensorden med Sovjetunionen tog over.
Konklusionen er, at i det omfang vi er i stand til at skabe en social ramme, som gør
oplevelsen meningsfuld, er vi stadig et stykke ad vejen i stand til at opleve og forstå
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på denne måde. Hypnose og den form for psykologisk drømmearbejde, som respekterer drømmens særlige refleksionsform, er andre eksempler på sådanne rammer. Der
er da også mennesker, som i en moderne kontekst har forsøgt at genoplive shamanismen44.
Jeg tvivler dog på, at moderne mennesker er i stand til helt og autentisk at tillægge
de steder, deres drømmerejser fører dem hen, den samme karakter af objektiveret
virkelighed, som de oprindelige shamaner tillagde dem. For os er drømme og visioner
netop drømme og visioner og ikke andre andetstedsbeliggende verdener. Det forhindrer dog ikke, at drømme stadig er virkelige netop som drømme.

De australske aborigineres drømmegeografi
På samme måde som det er vigtigt ikke at fortolke den nyere tids primitive, naturfolk
eller, hvad vi nu gennem tiden har kaldt dem45, som levende fossiler, der har bevaret
det tidlige menneskes bevidsthedsformer præcis, som de var dengang, må det være
vigtig at forstå antropologien som et kulturmøde snarere end som en objektiv videnskab. Den videnskabelige metode er naturligvis en del af dette kulturmøde, men
denne metodes anvendelse adskiller sig fra den måde, man undersøger f.eks. en geologisk forekomst på: Fremmede folkeslag er først og fremmest medmennesker, og for
at forstå deres særlige bevidsthedsform er den antropologiske forsker nødt til at gå
ind og forsøge at møde den med sin egen bevidsthedform i en form for overlapning,
der giver mulighed for udveksling.
Selvfølgelig kan etnografer nu som før beskrive de indfødtes adfærd og de materielle produkter, der kommer ud af denne adfærd, men hvis de vil forstå denne adfærds menneskelige betydning og den følelses- og forståelsesmæssige sammenhæng,
den indgår i, er de nødt til at tale med dem og at leve sig ind i deres særlige verden.
Dette må beskrives som et møde mellem to subjekter, der kun kan møde hinanden
gennem hver deres socialt givne referenceramme inklusive de to sædvanligvis meget
forskellige sprog, som skal bringes i udveksling. Allerede de engelske ord, som den
indfødte meddeler bruger i sin beskrivelse, er en dybgående kontaminering af den
kultur han forsøger at videregive til den udspørgende missionær eller antropolog.
Derfor er den forståelse man får af de australske aborigineres ideale verden meget
forskellig, alt efter om man læser Durkheim (1912), Lévi-Strauss (1962) eller Poirier
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(2005). For Durkheim er deres verden først og fremmest uudviklet og rudimentær, for
Lévi-Strauss er den tværtimod et rationelt alternativ til den vestlige måde at tænke på,
mens den for Poirier er en sammenhængende men yderst dynamisk og åben helhed,
som netop bevarer sin sammenhængs- og modstandskraft mod de nye tider ved at integrere dem i sig - i skarp kontrast til tidlige tiders opfattelse af de vildes forestillingsverden som statisk.
Disse tre meget forskellige opfattelser afspejler først og fremmest de ændringer,
der op gennem det 20ende århundrede er sket i den vestlige bevidsthedsform, samtidig med at der naturligvis også i den tid er sket ændringer i de aboriginske australieres måde at opfatte deres verden på. I Eliades bog spiller de australske aboriginere ikke nogen stor rolle, men han beskriver dog en række eksempler på kulturformer, som han ser som shamanistiske - en opfattelse, man dog ikke genfinder hos
hverken Durkheim, Leví-Strauss eller Poirier. Endelig må man nævne den engelske
forfatter Bruce Chatwin, som i sin bog Drømmespor (1987) beskriver aboriginerne
som et eksempel på den nomadiske livsform, som han så som det naturlige for mennesket.
Alt ialt forekommer det rimeligt at se disse forskellige og i sig selv ideologiske
opfattelser af tidligere tiders bevidsthedsformer som et led i vores egen kulturs
selvrefleksion. Helt svarende til mit eget projekt.
Min egen personlige tilgang til aboriginernes univers har i første omgang været
Chatwins bog og den beskrivelse, han giver af den måde, hvorpå de har vævet deres
ideale univers sammen med det fysiske landskab i lange spor på kryds og tværs gennem landet. Spor som afspejler forfædrenes vandringer i den skabende periode, hvor
de var på jorden, inden de igen gik tilbage i den.
De er stadig immanent til stede i landskabet som skabende kraft og mening, og de
kan aflæses af de spor, de har efterladt sig som hellige steder, som hver især er
beskrevet i de myter, der synges og danses i ritualerne. Chatwins fokus ligger på
deres nomadiske livsform og hans vision går på denne bibel, der ligger udbredt over
det australske landskab som et kort, der kan synges fra den ene ende af landet til den
anden.
Ifølge Poirier er det at være aboriginer identisk med selv at være indvævet i dette
idealt fysiske landskab gennem komplicerede slægtskabsforbindelser og/eller indvielse. Det enkelte menneske fødes som en udstråling af forfædrene ind i dette
besjælede landskab i et gensidigt forpligtende og skabende forhold. Forfædrene skabte ved den livskraft, deres handlinger udtrykte, landet, som det ligger der i dag, og
menneskene ses i sig selv som udgående af denne kraft og som genskabere af den ved
den ideale omhu, de lægger i jorden ved at leve på den og at engagere sig idealt og
rituelt i dens trivsel.
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Hvert enkelt individ er født ind i dette på en gang fysiske og ideale landskab. Det
har sin plads der; en plads, som dog ikke er mere fastlagt end, at det gennem sit engagement kan udvide den i så at sige enhver retning. I og med at forfædrenes spor
strækker sig gennem landet og krydser hinanden forbinder det også mennesker med
hinanden på kryds og tværs og over store afstande. De enkelte hellige steder er hellige på grund af den særlige handling, en given forfader udførte der, og fordi mennesker med en bestemt tilknytning til denne forfader tager vare på det ved at udføre
de riter, som er forbundet med det.
Forfædrene meddeler sig til menneskene gennem deres drømme. Det er gennem
drømmene, at de åbenbarer nye men principielt tidløse spor og nye myter, sange,
danse og riter. Menneskene udgår af forfædrene, når de fødes, og forsvinder tilbage i
dem, når de dør. Det konkret individuelle har sin tid og sin forankring i den anonyme
tidløshed.
Det, som kan ses som primitivt i denne beskrivelse af verden, og som man kan fortolke positivt eller negativt alt efter ens udgangspunkt, er dens fravær af abstrakte begreber og absolutte distinktioner: Alting ses som relationelt forbundet med alt andet
uden skarpe grænser: Individet er klart sig selv i tiden, men det er samtidig også en
emanation af forfædrene, og det bliver gradvist igen identisk med dem, ikke præcist
når det dør, men allerede efterhånden som det ældes og får større indblik i den ideale
verden, og efter døden først helt, når det er blevet glemt af sine efterkommere.
På samme måde ligger den ideale tidløshed på en gang langt tilbage i tiden ved
verdens skabelse, og den fornyer sig til stadighed gennem nutidige menneskers
drømme. Dette er et aspekt, der bliver særligt tydeligt i Poiriers arbejde, som bygger
på feltstudier fra 1982 frem til slutningen af 90erne, og som et langt stykke ad vejen
beskriver en lokal gruppes ideale tilpasning til den nye hvide verdensorden. Man kan
også sige, at den beskriver, hvordan den australske jord ruster sig til kamp mod den
nye lovløshed og afsjæling af landet.
Denne næsten sømløse holisme med dens næsten ateistiske form for åndelighed
bliver, når jeg som moderne vestligt menneske læser om den, til et billede på det respektfulde og bæredygtige forhold mellem mennesket som individ, gruppe og kultur
og den jord og natur, som det på en gang kulturelt og konkret fysisk lever i med og af,
og som vi har mistet i vores egen civilisation.
Samtidigt er det dog vigtigt at være opmærksom på, at jo mindre analytisk udviklet en sproglig kultur er, desto mere åben er den også for vores analytiske begreber
og fortolkningskategorier. Alt det som netop ikke udsiges på de australske sprog kan
få mange og forskelige benævnelser, når det læses ind i vores mange og forskellige
fortolkningsrammer, som hver især er udtryk for deres særlige ideologi. Det gælder
selvfølgeligt også min egen civilisationskritiske fortolkning.
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Jeg bliver begejstret, når jeg læser Chatwins læsning og jeg bliver endnu mere
begejstret, når jeg læser min egen. Den kunne ikke være skrevet for hundrede år
siden, men afspejler et særligt aspekt af aboriginernes fysiske åndelighed set gennem
min egen åndeligheds søgen, som i sidste ende er en del af min tids åndelige søgen.
Forfædrene er på en gang skaberkraft og -form; de tilhører enhver eksistensform lige
fra den mineralske til den animalske og menneskelige; de er os og vi er dem, og den
identitet, vi opfatter som vores, er relativ og helt flydende i forhold til deres, som på
en gang er tidløs i dens idealitet og en afspejling af tidernes skiften. De er Honningmyren, Kålormen, To vandrende mænd med spyd eller Fire kvinder, der undgår
mænds sexuelle tilnærmelser, og deres handlinger afspejler nomadelivet helt prosaisk
på godt og på ondt, samtidigt med at de er hellige i deres skabende idealitet.
Det er en verden, der er totalt fremmed både for en kristen og en moderne ateistisk
måde at tænke religion på, men samtidigt ligner den noget, jeg synes, at jeg kender:
Den immanente kraft, som virkeligheden udfolder sig med, og som på en gang er
besjælet og objektivt synlig for alle. Dens ekstreme begrebsløse holisme og dens
fravær af transcendent (himmelsk) religiøsitet. Kraften fremstår som en åndelig
udgave af naturvidenskabens energibegreb, relativismen som en sammenlæsning af
Einstein og Buddha og helheden som en mystisk forening af naturvidenskab og
fænomenologi.
Denne fortolkning overskrider med sin horde af abstrakte begreber helt klart aboriginernes konkrete metaforiske billedverden, samtidigt med at den afspejler den, som
den tegner sig for et begrebsligt udviklet sind i det 21. århundredes vestlige verden på samme måde som Durkheims fortolkning var en tilsvarende afspejling af det
tidlige 20. århundredes vestlige sind.
Pointen er, at begge fortolkninger på en gang afspejler sit subjekt og sit objekt.
Mennesket er et meningssøgende og dermed også fortolkende væsen, og det er
vigtigt, at vi insisterer på vores fortolkninger og underbygger dem så grundigt, vi kan,
samtidigt med at vi giver afkald på illusionen om i absolut forstand at kunne udskille
objektet for vores undersøgelse fra vores egen subjektivitet. Det er tværtimod samspillet mellem dem, der giver hele projektet mening. Dette gælder for vores forståelse
af verden i al almindelighed og af vores medmennesker i særdeleshed, dvs. for
naturvidenskaben såvel som for de humane videnskaber.
Den virkelighed, vi lever i, kan på denne måde stadig ses som en form for drøm
eller drømmen. Selv fiskerinoteringerne og de logaritmiske tabeller bliver i sidste
ende til ekspressionistiske udtryksformer.

De første bysamfund og agerbruget
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Sproget og i forlængelse af det den symboliserende tankevirksomhed, som den er
blevet beskrevet i det foregående, var de første og afgørende skridt i menneskets
tilblivelseshistorie. Sproget må som det komplekse biologiske og kulturelle fænomen,
det er, formodes at være udviklet over millioner af år og den ideologiserende billeddannelse er arkæologisk synlig mindst 40.000 år tilbage.
Det næste afgørende skridt bliver taget med den begyndende bofasthed og den deraf følgende kultivering af planter og dyr. De første tegn på mere stabile bostæder kan
ses både i det nordlige Eurasien og i det område i det sydvestlige Asien, som den
såkaldte neolitiske revolution udgår fra, helt tilbage til tiden før den sidste istids maksimale udbredelse for omkring 20.000 år siden. I en af hytterne i Ohalo II ved
Galilæa søen var der f.eks. installeret en stor kværnsten, og det er netop, hvad bofasthed handler om: bofaste genstande, som henad vejen bliver nødvendige for den almindelige hverdag.
I denne periode fremstår det sydlige Frankrig og nordlige Spanien med hulemalerierne og den tolv meter lange relieffrise i Roc de Sers som kulturelt førende. Det er
først med det monumentale tempelbyggeri i Gobekli Tepe i det 10. årtusind fvt. (dvs.
for små 12 tusind år siden) i det sydøstlige Tyrkiet, at den begyndende neolitiske revolution, for alvor bliver ideologisk synligt. Stedet er opbygget af monumentale sten,
som er udsmykkede med relieffer, der gengiver en ny og helt anderledes billedverden.
Det ser ikke ud som om folk har boet der, og de planterester, man har fundet, har
ikke været kultiverede. Man skal snarere forestille sig det som et helligsted, hvor
mange mennesker på bestemte tidspunkter af året har mødtes, og at det er denne forsamling af mange mennesker på ét sted, som sammen med de begyndende bydannelser, har nødvendiggjort den præparering af landskabet, som førte til de kultiverede
afgrøder og det egentlige agerbrug.
Bofastheden går således forud for agerbruget, som ikke i sig selv gjorde livet lettere men tværtimod hårdere set i forhold til den blotte udnyttelse af de naturlige
ressourcer. Det var bofastheden og de første byer, som igangsatte den neolitiske revolution: Den overskred menneskets naturlige rammer på en måde, der nødvendiggjorde produktion af føde og skabte en ny modsætning mellem naturen og den menneskelige kultur.
Catalhoyuk er ikke den ældste af disse tidlige bydannelser, men den største og den
ideologisk rigeste med en utrolig mængde af symbolsk materiale. Det er en tæt
pueblolignende bebyggelse i det centrale Tyrkiet, hvor der i en periode på 1400 år
mellem 7400 og 6000 fvt. har levet mellem godt tre og otte tusinde mennesker. De
har dyrket jorden, og de har holdt får og geder, hvorimod kvæget først blev tæmmet
hen mod slutningen af perioden. Jagt har stadig spillet en vigtig rolle.
I modsætning til både tidligere og senere bebyggelser er der ikke fundet spor af
fælleshuse af hverken verdslig eller religiøs karakter. Alt er centreret omkring de
enkelte huse, hvoraf nogle dog har været mere ideologisk veludstyrede end andre.
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Selv de døde har for en stor dels vedkommende været holdt inde i husene, hvor de i
flere tempi er blevet begravet, taget op igen og parteret, og for nogle enkeltes vedkommende er hovedet fjernet. Derudover har der været tale om et strengt egalitært
samfund både imellem individerne og mellem de to køn.
Man har kunnet afdække bestemte strukturer i husene styret af deres funktion og
ideologiske betydning, men disse strukturer har ikke været gennemført konsekvent. I
hvert eneste hus finder man undtagelser, der bryder reglen - næsten som et princip i
sig selv. Foruden forfædrene under gulvet finder man relikvier af især de farlige dele
af farlige dyr overkalkede som buler på væggene, horn og rekonstruerede kranier af
urokser og relieffer og malerier, der har været overmalede mange gange.
De mest veludstyrede af husene, som tydeligvis har spillet en særlig rolle, må have
været mættede af stank, røg og ideologisk kraft (dvs. betydning og hellighed), samtidigt med at folk har levet der og haft en hverdag. Nogle af begravelserne har haft
karakter af indvielse i forbindelse med husenes regelmæssige fornyelse. Især nyfødte
og små børn synes at have været bærere af stor kraft46. Der er dog ikke noget, der tyder på egentlig menneskeofring47.
Catalhoyuk kan ses som et dramatisk eksempel på, hvordan mennesker i en vis
fase af bosættelse har sluttet sig tæt sammen i et ideologisk stærkt og egalitært fællesskab. Den ideologiske styrke kan på en gang ses som en nødvendighed for at
samordne så stor en befolkning uden et socialt hierarki og som vendt mod en natur,
som i takt med at den stadig skrøbelige kultur skaber en ny form for adskillelse og
polarisering, opfattes som tiltagende farlig.
Et hyppigt motiv er en kæmpestor urokse omgivet en mængde små mænd, der
driller og udfordrer den som en form for tyrefægtning eller jagt. Det er svært ikke at
se dette som en forløber for den tæmning af okserne, som fandt sted i århundrederne
efter. Set i forhold til istidens hulemalerier skildrer de menneskene her i en ny og aktiv men også sårbar rolle overfor den på dette tidspunkt stadig mægtige natur.
Det kan være svært for os, der lever i en verden, hvor man søger ud i naturen for
at finde fred og ro, at foretille os den fare, det på dette tidspunkt har været forbundet
med at bevæge sig ud fra det helt nære, bebyggede og opdyrkede område. Den vilde
og stadig dyrerige natur var stadig helt tæt på det af menesker beboede område. For
det tidligere palæolitiske menneske, som levede i naturen, var denne farlighed et
vilkår, som ikke havde noget sammenligningsgrundlag. Det er trygheden i sig selv,
som skaber oplevelsen af farlighed.
Den tidlige neolitiske ikonografi kan ses som en reaktion på bofasthedens ændrede
livsvilkår, dvs. som en mental bearbejdning og håndtering af denne naturens farlighed
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Det er i det mindste ikke et tema, der er oppe hos nogen af forfatterne i Templeton projektet (Hodder
(2010) og (2014)), hvilket kan undre lidt set i forhold til den rolle menneskeofring spiller i senere fredelige
og egalitære neolitiske samfund - i Ægypten f.eks. Se Romer (2013).
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gennem en ideologi, der forholder sig til den i form af horn, kløer, tænder og næb.
Samtidig peger denne ideologi fremad, idet den beskriver mennesker i en ny og aktiv
rolle.
Da Catalhoyuk er blevet set som et helligsted for modergudinden og det tidlige
agrarsamfunds matriarkat, må det være det rette sted til at a jourføre den diskussion
om køn og kønslighed, som jeg slap i afsnittet om menneskets biologiske arv48. Man
har bl.a. fundet en utroligt smuk og ikonisk lerfigur af en kvinde, der sidder på to
store kattedyr med en hånd på hvert hoved.
Den er blevet sammenlignet med den lilleasiatiske gudinde Kybele og med den
græske gudinde Artemis i rollen som de vilde dyrs herskerinde, og der er i det hele
taget meget i den græske mytologi, som vi møder den i skriftlig form, der tyder på, at
den græske gudeverden med dens meget maskuline værdier har været forudgået af en
form for religion, hvor gudinder og kvindelige værdier har spillet en langt mere
fremtrædende rolle49.
Denne forståelse af stedet baserer sig på de første udgravninger, som blev foretaget i 60erne og netop fortolkninger af denne figur. Ian Hodders senere udgravninger
viser dog at stedets ideologi i langt overvejende grad har været domineret af maskulin
symbolik som farlige dele af farlige dyr, samtidig med at forholdet mellem kønnene
har være strengt egalitært. Det er først i den senere periode, hvor husene begynder at
miste deres centrale betydning og at spredes ud i et formodentligt større og mere
sikkert opdyrket land, at de traditionelt kvindelige frugtbarhedssymboler begynder at
få indpas.
Der er dog ikke noget i denne periode eller i de følgende årtusinders arkæologi,
som tyder på et egentligt matriarkat i en betydning af det ord, der direkte modsvarer
det patriarkat, som tager over med de første egentlige statsdannelser. Det forhindrer
dog ikke, at kvinder og kvindelige værdier i en lang periode kan have spillet en langt
mere afbalanceret rolle i fællesskabet.
Der er en forbløffende overensstemmelse mellem de 20-30.000 år gamle i al
overvejende grad overvægtige, gravide og modne kvindegengivelser vi finder fra den
europæiske istid og frem til de små lerfigurer fra især den sidste periode i Catalhoyuk. Der er således tale om en ikonografi, der har haft en generel og gennemgående appel, og de fremstår som magtfulde udtryk for kvindelig frugtbarhed,
men deres mere præcise betydning er svær at fange i dag. Det er helt sikkert ikke sådan kvinder generelt har set ud i den periode, men en aldrende krop, der er mærket af

48

Se s. 66 ff.

49

Se f.eks Zeruneith s. 91ff. Men i en dansk sammenhæng var allerede Peter P. Rohde: Den græske kulturs
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mange fødsler, betegner naturligvis frugtbarhed og overflod på samme måde som
overvægt i en mager tid.
Den tidlige neolitiske jæger er kendetegnet ved at han stod overfor naturen i modsætning til den palæolitiske, som var en del af den, og de er begge kendetegnede ved,
at de sætter livet på spil for det daglige udkomne, ligesom de adskiller sig fra
bronzealderens kriger, som lever i en verden, der er domineret af mennesker.
Naturen var ved bronzealderens start ved at være tæmmet og kampen stod nu
imellem menneskene indbyrdes - om jord, der var ved at blive en mangelvare, og om
de metaller, der udover deres brugsværdi var ved at få status som generel, abstrakt
værdi. Kampen mod naturen er på det mytologiske plan reduceret til udryddelsen af
de sidste monstre50, dvs. menneskets egen angst for den natur, som nu er kommet så
langt væk fra den almindelige dagligdag, at den har mistet de tidligere tiders realisme.
Det patriarkat, som man må sige kendetegner den historiske periode starter ideologisk med, at den mandlige herskergud tager magten og skaber den verden eller verdensorden, som vi kender i dag. I den babylonske mytologi skaber han den direkte af
den kvindelige urguds krop. De myter vi har overleveret fra de langt senere skriftlige
kilder er meget voldelige, men som det vil blive beskrevet (se s.146f.) i forbindelse
med Nilområdets samling under den første farao, udfoldede maskuliniteten sig i
første omgang som organisering og kulturskabelse i en helt ny størrelsesorden. Vi er
endnu ikke nået frem til bronzealderen, og maskuliniteten udfolder sig som kulturskabelse i modsætning til den kvindeligt opfattede natur.
Det er først senere, efterhånden som den accellererende befolkningseksplosion
begynder at blive et problem, og volden mellem mennesker bliver et vilkår, der
kræver sit særlige idealbillede og sin særlige etik, at krigeren får sin særlige ikonografi og betydning. Et mandsideal som vi først for alvor er begyndt at gøre op med i
det 20. århundrede evt.
Udover at være arkæologisk underbygget er denne beskrivelse naturligvis også
mytografi skrevet af en mand i det 21. århundrede, men det er en myte, som det er
vigtigt at få fortalt i en tid, som er domineret af kvindelige myter, og hvor det derfor
kan være vanskeligt for mænd at forbinde sig positivt med det køn, de har. Måske vil
vi som køn kunne få et bedre afsæt mod fremtiden, hvis vi træder et skridt eller to
tilbage fra den bronzealderidentitet, vi omsider har været nødt til at forkaste.
Det, vi i dag kalder religion, er den måde det tidlige menneske konkret, personligt og
samtidigt abstrakt forsøger at forstå sin verden på. Det er konkret, fordi det er i det
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konkrete, at den menneskelige tanke starter; det er personligt, fordi det er sådan, det
er vant til i omgangen med sine artsfæller at tænke sprogligt på, og det er abstrakt,
fordi det forsøger at sammenfatte den konkrete verdens mangeartethed i konstanser,
der kan stille det bedre i forhold til fremtiden.
Denne forståelsesform skelner ikke i sig selv mellem den naturlige og den sociale
verden og derfor heller ikke mellem natur og kultur, men i sin aktive fysiske omgang
med verden som helhed bliver mennesket kulturskabende, samtidig med at det
forstår, og på denne måde skaber det samfund, som det på jægerstadiet stadig ser som
en del af naturen. Overgangen til den neolitiske tid markerer kulturen som modsætning til naturen, samtidigt med at den placerer mennesket - primært manden i modsætning til den kvindeligt opfattede natur - i en ny aktiv rolle.
Mennesket skaber på en gang sin verden i ånden som forståelse og mening og materielt gennem kropslig handling, der aflejrer sig materielt som genstande i den fysiske verden. Det er det overordnede ideologiske aspekt af denne verden, vi i dag
kalder religiøst, men som tankeform adskiller det sig fra de moderne religioner ved
stadig at være flydende og åbent for nye erfaringer og behov. Henad vejen sætter de
ideologiske forestillinger sig som ritualer, materielle frembringelser og samfundsmæssige strukturer, men de ændres til stadighed i takt med at vilkårene ændres.
Man kan sige, at denne form for religiøsitet er det overordnede aspekt af den måde, vi
i vores aktive fysiske omgang med verden tænker verden på.
Denne i udgangspunktet helt åbne tankeform fikseres gradvist gennem fortælling,
billedgengivelse og ikke mindst den skriftlige overlevering, da den kommer til, men
det er først med den tidlige kristendom at et større religiøst kompleks er søgt fæstnet i
en egentlig dogmatik. Det er først fra dette tidspunkt, at man begynder at kunne tale
om religioner i universel dogmatisk forstand51.
Catalhoyuk blev opdaget sidst i 50erne, og de første udgravninger blev foretaget af
James Mellaart fra 1961 til 65. Det vakte dengang stor opsigt, at mennesker havde
levet i så højt udviklede bysamfund så langt tilbage i historien. Udgravningerne blev
dog først genoptaget i 1993 ledet af Ian Hodder. Han har med udgangspunkt i sit arbejde på stedet udgivet en række bøger og afholdt tværfaglige seminarer, som
ligeledes er udkommet i bogform - den seneste i 2014.
Ian Hodder beskriver den proces, som mennesket involverer sig i verden med som
material entanglement52. Entanglement kan på dansk gengives som involvering: At
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mennesket involverer sig i den fysiske verden på en sådan måde, at det begynder at
skabe ting, som ikke længere er natur- men kulturprodukter. Ordet betegner dog også
en viklen sig ind i, som henviser til, at det, samtidigt med at det skaber tingene, gradvist også må underlægge sig dem som et vilkår for den videre udvikling.
Da nomadelivet sætter en grænse for den mængde af ting, man kan have med sig,
er det en proces, der først for alvor begynder at tage fart med de første bosættelser:
Mennesket kommer i stadig højere grad til at leve i en verden af kunstigt skabte ting,
der kræver, at det skaber endnu flere og mere kunstfærdige ting. Man kan f.eks.
forestille sig, at den tidligere nævnte kværnsten i Ohala II har gjort det fordelagtigt at
bringe kornet tilbage til hytten fremfor at spise det der, hvor man fandt det, hvilket
har nødvendiggjort egentlige høstredskaber og flettede kurve til at bære og opbevare
det i, hvilket har nødvendiggjort … osv. osv.
Den religiøse tankeform, som den er blevet beskrevet ovenfor, er en aktiv faktor i
denne involverings- eller indviklingsproces på den måde, at det er den, der giver
virkelighedens virkende elementer deres særlige men generelt53 gældende betydning.
Man kan sige, at religionen repræsenterer den menneskelige tanke på det overordnede
abstrakte niveau, som i de senere store statsdannelsers religioner bliver billedgjort
som himmelen, men her i en stadig meget jordnær og praktisk form.
Selvom den som enhver kompleks erfaringsdannelse er konservativ i sin selvopretholdelse, så er den også - som vi så det hos de australske aboriginere - kreativ og
nyskabende i forhold til nye sociale og materielle udfordringer. Denne form for religiøs ideologiskaben fungerer reaktivt i forhold til de ændringer, som kræver tilpasning, men den skaber dem også aktivt og proaktivt som visionær tænkning.
Selve forholdet mellem den menneskelige tanke og forestillingsevne på den ene
side og de genstande, den udfolder sig gennem, beskriver Hodder som codependence,
dvs. som et dialektisk forhold, hvor ånd og materie gensidigt betinger hinanden. Ånden manifesterer sig som en reaktion på den materielle verdens vilkår i de ting den
skaber, hvorefter disse på deres side kommer til at indgå som vilkår for den videre
proces. Den religiøse tanke betegner her den betydning og dermed psykologiske
kraft, som tingene tillægges og dermed besidder.
Det enkelte hus i Catalhoyuk er opbygget på en sådan måde at det konkret og fysisk forbinder det daglige hverdagsliv med det abstrakt åndelige liv, som er gældende
for livet som sådan. Disse samspillende betydningsgenstande er vitale i den forstand,
at de som viden er bærere af potentialitet eller kraft. Det er en viden, som udover den
rent praktiske nytteværdi, den måtte rumme, er symbolsk og dermed magisk, dvs.
motiverende for at leve den livsform, som den udtrykker.
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Hvis man f.eks. forestiller sig, at forfaderens knogler er bærer af forfaderens liv, så
kan det at grave dem op fungere som en motiverende rettesnor for den livssituation,
jeg befinder mig i nu. De kan, når jeg holder dem ind til mig, både fortælle mig, hvad
jeg skal gøre, og give mig mod og styrke til at gøre det - i forfaderens ånd.
Denne den religiøse tankes tingslighed, som jo er det arkæologer finder, når de
søger efter spor af det forhistoriske menneskes forestillingsverden, sammenfatter
Hodder under overskriften vital matter54. Det må svare til Durkheims begreb mana55
men i en tingslig form, som gør det muligt både at skabe og manipulere sin kulturs
betydninger fysisk - som ikoner eller relikvier f.eks.
Da disse materialiserede betydninger endnu ikke har udskilt en række af vores abstrakte kategorier (som sjæl, energi og form) fra hinanden, og da de ydermere
forbinder sig associativt med enhver anden tilsvarende betydningsbærende genstand,
som den måtte blive bragt i forbindelse med, så kommer mennesket til at leve i en
verden, som på en gang er åndelig og konkret fysisk. Den er styret af et komplekst og
fleksibelt system af vitale betydninger, som det både håndterer og ændrer i sin
konkrete og fysiske omgang med dem.
At det er vitalt betyder, at det er fyldt med skabelse eller potentialitet. Det er på en
gang ideologisk struktur, der forbinder mennesket med det, det kommer fra, og processuel åbenhed mod noget, der er ved at blive til. Derudover er det på en gang
hverdag og hellighed.

Den kristne verdens seere
Set i forhold til shamaner og aboriginere kan man vel ikke sige, at vores egen kristne
tradition har været specielt visionær: Kristus talte til folk, og selvom han ofte talte i
billeder, så var det mere som forklarende metaforer end egentlige visioner. Paulus derimod så Gud i en vision men talte derefter og skrev. Af Det ny Testamentes skrifter
må man sige, at Johannes’ Åbenbaring (Apokalypsen) er et visionært skrift, men det
er svært at sige, om dens syner er reelt sete, eller om de er udtænkte netop for deres
visionære virknings skyld.
De kristne mystikere må derimod forstås som mennesker, der lyttede efter Guds
stemme, og som ofte fik deres åbenbaringer som visioner, der udtrykte sig i visionær
tale og skrift. Kulturelt adskilte deres position sig dog fra de tidligere beskrevne seere
ved, at de levede i en verden, hvor den begrebsligt definerede tanke var blevet udviklet. Deres visioner kan derfor ses som gennembrud fra en underliggende og
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tidligere kulturform, som på en gang satte dem på linje, ikke med forfædrene, men
med den tidlige kristendoms hellige mænd og kvinder, som netop (ifølge legenderne)
baserede deres hellighed på denne særlige nærhed til Gud - og i et konfliktforhold til
den tid, de levede i: De moderne religioner adskiller sig jo fra den form for religiøsitet, jeg indtil nu har beskæftiget mig med, ved at være færdigtænkt og fastlagt
som dogmatik.
Teresa af Avila (1515-1582) 56 beskriver den vej til Gud, som går gennem det personlige jegs knægtelse tilbage til en form for åbenhed, som gør én modtagelig for de
både indefra strømmende og de ydre sete syner. Der er klart tale om andre bevidsthedstilstande end den for vores kultur sædvanlige jegcentrerede, og hendes mål er
det adskilte selvs overgivelse ind i det store subjektive ophav, som er Gud. Som bevidsthedsform kan hendes oplevelser godt tåle sammenligning med shamanens, som
netop også overskred den almindelige jegbevidsthed for at gå ind i drømmenes mere
flydende verden. For Teresa var ydmyghed, intellektuel enfold og underkastelse under de religiøse autoriteter vigtige dyder. Det kan både ses som en del af hendes
metode og som en måde at omgå det ovennævnte konfliktpunkt på.
Anderledes forholder det sig for Hildegaard von Bingen (1098-1179)57 , som i sine
modne år tog del i tidens religiøse debat og udtalte sig med den særlige autoritet, som
det giver at have direkte adgang til Gud. Hendes syner er overleveret i skrift og i
billedlig gengivelse, og de beskriver Guds skaberværk, dvs. verden, og den moralske
og fysiske dynamik, som er styrende for livets udvikling fra skabelsen frem til
dommedag. Derudover beskæftigede hun sig intensivt med urtemedicin, og hendes
værk kan sagtens læses som en form for teologisk naturvidenskab. Hvor Theresa var
fokuseret på den individuelle vej til Gud, så var Hildegaards verdenssyn bredt og
universelt.
William Blake (1757-1827)58 var på samme måde optaget af selve verdensdynamikken og på en gang dybt forankret i en bibelsk billed- og forestillingsverden og i
opposition til den traditionelle kristne kultur, som han levede i, men hvor Hildegaard
var en central skikkelse i sin tid, forblev Blake en outsider. Måske kan man forstå
seere som Hildegaard og Blake som visuelt begavede mennesker, der samtidigt fra de
var børn havde en særlig intuitiv tilgang til den biologiske viden, som livet fungerer
efter, og som selv et barn behersker og i visse tilfælde kan have indsigt i og reflektere
visuelt.
Det primære må være selve denne ikke-sproglige indsigt og det sekundære de
billedlige visioner, den for disse mennesker omsætter sig i. Selve indsigten må være
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skræmmende og for et barn dybt foruroligende og forstyrrende i forhold til den socialiseringsproces ind i den sprogligt givne sociale virkelighed, som det samtidigt er
midt i, og som dets sociale overlevelse afhænger af. Selve indsigten, f.eks. i den
måde vandet bevæger sig på, når man som syvårig står og tisser i bækken, er bærer af
en visdom, som er naturgiven på en konkret og ikke-sproglig måde, og dermed helt
løsrevet fra den sociale viden, som barnet får del i gennem sproget. Det har hverken
ord eller intellekt til at udtrykke den.
Visioner og sprogligt udtalte metaforer er de måder, som disse indsigter kan omsætte sig på for det visionære og metaforisk tænkende sind. Det gælder for den tidlige
græske filosof Heraklit59, når han siger, at verden er som strengen på en lyre, der er
spændt ud mellem to poler, eller at den er som krig, og det gælder for det indsigtsfulde og visionære barn, som i sin undren prøver at forstå verden, som han eller hun
ser den.
Samtidigt med at selve indsigten er konkret og ikke-sproglig, så må de visioner,
den udtrykker sig i, nødvendigvis bygge på barnets sprogligt formidlede erindringsog billedverden. Man kan derfor se både de barnlige og de voksne visioner som den
måde, den i sig selv tidløse livsvisdom billedgør sig på, i den givne kultur. Det jeg
indenfor rammerne af min egen begrebsligt analytiske kultur kalder det dialektiske
princip, spiller en væsentlig rolle både hos Hildegaard og hos Blake, men det udfolder sig langt mere frit og rebelsk for Blake, som lever under romantikken, end i Hildegaards stramme sort-hvide middelalderkristendom.
De fleste børn glemmer disse tidlige indsigter i deres iver efter at blive en del af
det sprogligt formidlede fællesskab - hvis de da ikke kommer til at ligge som skjulte
præmisser for den måde, deres liv nærmest på trods kommer til at forme sig. For de
særligt visionært begavede vil visionerne dog kunne fungere som en slags kvasisproglig form, som metaforisk kan fastholde indsigten for hukommelse, verbal sprogliggørelse og reflekteret viderebearbejdelse.
For nogle ganske få som f.eks. Hildegaard og Blake bliver dette helt personlige
univers så vigtigt, at det fastholdes på tværs af den sproglige socialisering, dvs. alt det
vi i samspil med de mennesker, som betyder noget for os, lærer sammen med sproget
i sproglig form, og som sammen med selve det sproglige samspil er afgørende for
vores liv i den sociale verden. Både Hildegaard og Blake vedblev livet igennem at
have fokus på de visioner, de vedblivende fik, og de arbejdede begge hårdt på at omsætte dem i former, der kunne gøre dem alment tilgængelige.
Det er nok også vigtigt at erindre sig, at Hildegaard fra tiårs alderen voksede op
som eremit i et kloster, og at Blake fra han var barn notorisk undgik formel skoleuddanelse og livet igennem så sin kunstneriske udfoldelse i direkte modsætning til indlært viden.
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De udtrykker begge på hver på deres meget forskellige måde et perspektiv på
livet, som er bredere end den kristne ideologi, indenfor hvis rammer de levede.
Hildegaard holder sig dog indenfor den middelalderlige traditions snævre ortodoksi
og får sågar pavens udsagn for, at hendes visioner stammer fra Gud, hvorimod Blake
i sit forsøg på at forene Himmel og Helvede klart overskrider denne ortodoksi.
Set ud fra et fænomenologisk perspektiv må den visionære åbenbaring i
udgangspunktet forstås som en subjektivt baseret erkendelsesform og ikke som et objektivt indgivet indstik fra et transcendent andet erkendelsesperspektiv, som kan være
Gud eller Djævelen. Den kommer ud af seerens eget erkendelsesperspektiv og det potentiale, som det måtte indeholde, men den er samtidigt kendetegnet ved at overskride
den erkendendes personlige kapacitet for sprogligt reflekteret erkendelse.
Den er udtryk for en intuitivt opfattet viden sammenfattet i en billedlig syntesedannelse, som siden kan udtrykkes sprogligt som billedtale. Den kan således være
bærer af viden, som i sig selv aldrig er blevet sprogliggjort, eller som overskrider
rammen for, hvad der kan udsiges sprogligt indenfor den givne kulturs rammer. Den
kan på denne måde fremstå som udtryk for et højere, dybere eller bredere perspektiv
end det, der tilhører seeren som person og hans samtid.
Man må således forstå Hildegaard von Bingen som et visionært seende men samtidigt også både metaforisk og begrebsligt tænkende menneske, som med sine visioner og den måde, hun formidlede dem på, evnede at revitalisere den på det tidspunkt
fuldt udviklede begrebsligt rationelle men stadig metaforisk baserede fornuft, som
den kristne teologiske tænkning indebærer.
William Blake derimod fastholdt som billedkunstner og digter en billedlig og
metaforisk udtryksform i omgangen med sin samtid. Han argumenterede ikke begrebsligt for sine synspunkter og deltog ikke som Hildegaard i sin samtids religiøse debat.
Det svarer til den rolle kunsten har med romantikken og fremefter: Den overgår fra at
være overvejende illustrerende i forhold til teologien til blive modpol til den begrebsligt baserede rationalisme. De gengivelser vi har af Hildegaards syner er dog
hverken illustrationer af en på forhånd given teologi eller kunst i moderne romantisk
forstand, men forsøg på at gengive en billedligt set indsigt.
I og med at det levendes udvikling, som vi har set, på en gang indebærer, at noget
nyt kommer til og noget gammelt mistes, kan denne form for regression få en både
reintegrerende og revitaliserende funktion i forhold til de børn, der undervejs er røget
ud med badevandet. Det er måske også sådan, man skal forstå de palæolitiske menneskers store optagethed af det animalske liv, som det blandt andet kommer til udtryk
i hulemalerierne. De er et udtryk for den genskabelse af verden på et reflekteret
niveau, samtidigt med at de revitaliserer det tidlige kulturmenneske som dyr.
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Visionær absolutisme og relativitet
Den visionære åbenbarings umiddelbare fremtrædelsesform er absolut i den forstand,
at den sædvanligvis viser sig som konkret og netop ikke metaforisk sandhed og med
stor motiverende kraft. I middelalderens kristne univers var det således helt
afgørende, at Hildegaards visioner blev officielt anderkendte som kommende fra
Gud, da den eneste anden mulighed var, at de kom fra Djævelen.
Denne fremtrædelsesform gør det derfor let at fortolke visionen absolutistisk på en
måde, der ikke giver nogen plads for tvivl, kompromis eller dialog. Den store vision
er så komprimeret; den er så betydnings- og derfor også følelsesmættet, at den
fremtræder som virkelig i sig selv - ud fra samme tankeform som det forvandlede
brød i den katolske kirke er Kristus selv i modsætning til at være en blodfattig allegori.
Den rummer dermed både kraft og begrundelse for at sætte enhver anden logik ud
af funktion og kan dermed danne grundlag for fanatisme. Stærke visionære er ofte
også stærke brandtalere, som er i stand til at videregive deres vision med stor kraft;
en kraft, som både kan motivere til hellig krig og til store fredsdemonstrationer, men
hvor selve den emotionelle styrke let kommer til at overdøve det betydningsmæssige
indhold, og som derfor let både i det ene og i det andet tilfælde kan løbe af sporet og
blive destruktiv. Set ud fra et rent og utøjlet visionært perspektiv er der ingen selvmodsigelse i at opildne til hellig krig for fred.
Det er i det mindste sådan, man ser det hos seere og profeter indenfor det, man har
kaldt den abrahamiske kulturkreds: De træder frem med stor sikkerhed og ringe interesse for andre synspunkter, og de bliver enten helgenkårede eller brændt som kættere.
Det ser dog anderledes ud indenfor den indiske kulturkreds, hvor den ene vision sædvanligvis ses som en afspejling af den anden. Dette princip er grundlæggende for den
hinduistiske teologiske tænkning og afgørende for at dette selvvoksende konglomerat
af religiøse forestillinger i dag opfattes som én religion i moderne forstand. Det
samme princip gælder indenfor buddhismen og selv indenfor islam findes der faktisk
synkretistiske former60 , som dog har det hårdt i dag under den fundamentalistiske og
pengestærke wahabisme.
Måske skal forskellen ikke findes i selve visionen men i den måde den efterfølgende bliver fortolket og brugt på: I sig selv fremtræder visionen konkret, selvindlysende og hinsides almindelig begrebslig logik: Det forvandlede brød kan sagtens
både være Kristi legeme og brød. Derfor er den ene vision på det umiddelbare niveau
heller ikke truet af den anden.
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Den indiske gudeverdens guder fremtræder i mange former, og Kristus kan uden
problemer opfattes som en avatar af Vishnu, og det ville næppe heller genere inderne
stort, hvis kristne opfattede Vishnu som en avatar af Kristus. Man kan sige, at inderne
på det reflekterede niveau har udviklet den metaforiske tænkning på en sådan måde,
at de enkelte visioner kan integreres i en større og bagvedliggende, dvs. mere generel,
vision af virkelighedens måde at fungere på.
I det førkristne Europa opfattedes religion på en tilsvarende synkretistisk måde.
Da Cæsar rejste rundt i Gallien og Germanien identificerede han uden videre de
lokale guder med de tilsvarende romerske, selvom de (også i hans beskrivelse) ofte
fremstod som meget anderledes. Forskellige folks forskellige religiøse forestillinger
opfattedes ikke som værende i modsætning til hinanden.
Måske skal den særlige kristne form for absolutisme ses i lyset af den særlige historiske sammenhæng, kristendommen blev til i: Den voldsomme sammenblanding af
religiøse og filosofiske opfattelser, der fandt sted indenfor rammerne af den hellenistiske og siden den romerske imperialisme, som måske på det tidspunkt havde nået
grænsen for, hvad der kunne integreres synkretistisk, og som derfor åbnede for et
krav om entydighed. Måske skyldtes det også presset fra den antikke filosofi, som
med sin udviklede begrebslige rationalitet og argumentation øgede presset på Kirken
for en rationelt sammenhængende dogmatik.
Endelig kan det skyldes den særlige monoteistiske opfattelse af det guddommelige
som én personlig gud, som naturligvis også - selv når han taler gennem Helligånden
eller sine profeter og helgener - må tale med én stemme. Når Gud (nu med stort) taler
igennem mig, må det, jeg siger, nødvendigvis være Sandheden (med stort). På denne
måde kan denne form for monoteisme tænkes at føre til en form for absolutisme, som
udelukker synkretisme og dialog mellem forskellige visioner og opfattelser. Under
alle omstændigheder er det specielt for kristendommen og det senere udviklede islam,
at religiøse dogmatiske spørgsmål søges løst ved drab og krig. Tidligere kunne man
ofre mennesker til en gud, men nu dræber man dem i hans sags tjeneste.
Denne tankeform, som i dag er mere aktuel end nogensinde, betegner i sig selv et
logisk kollaps af den monoteistiske ide om en overordnet og derfor almægtig Gud i
en form for dualisme, der kræver, at man kæmper for Guds sag. På samme måde som
aztekerne med deres menneskeofre måtte hjælpe solen med at skinne.

Religiøsitetens flertydighed
Religiøsitetens irrationallitet
140

Indtil nu har jeg forsøgt at forstå den logik eller rationalitet, som den religiøst visionære tanke er bærer af - det man i en biologisk kontekst kunne kalde dens overlevelsesværdi og set med dens egne øjne dens søgen efter sandhed. Religion fremstår
dog ofte særdeles irrationelt, dvs. som noget, der set med den udefra kommendes øjne
virker meningsløst og ofte også stridende mod den troendes egne interesser.
Blandt de arkæologer, jeg har læst, fremstår Lewis-Williams61 som den mest eksplicitte eksponent for opfattelsen af religion som et rent irrationelt bifænomen til den
darwinistisk opfattede udvikling: I sin beskrivelse af den religiøsitet, han læser ind i
istidens hulemalerier, ser han den som et resultat af cerebralt betingede bevidsthedsforandringer forårsaget af ritualets suggestion og/eller bevidsthedsændrende stoffer.
Det er visionerne selv, som sætter gang i en grublende bestræbelse på at finde en
mening, som svarer til deres følelsesmæssige intensitet. I sig selv har de ingen sandhedsværdi.
Selve den billeddannende evne, som er visionernes forudsætning, ser han som
udtryk for et potentiale i det moderne menneskes centralnervesystem, som adskiller
det fra de tidligere mennesker eller hominider, og som noget rent biologisk, der ikke
kræver nogen yderligere forklaring. Billederne, som vi finder dem i hulerne dybt inde
i jorden, forstår han i lyset af nyere tiders shamanistiske kulturformer som samfundsideologi og som et led i de palæolitiske kulturers sociale differetieringsproces. I det
møde han beskriver mellem neandertalmennesket og homo sapiens får det en udskillelsesværdi, fordi neanderthalere ikke har udviklet evnen til at visualisere, og dermed
er udelukket fra dette menneskelige fællesskab.
Den visionære religiøsitet bliver på denne måde meningsfuld i social forstand men
hviler derudover på et grundlag, som er illusorisk og uden forståelsesværdi i forhold
til den del af virkeligheden, som rækker udover samfundets udvikling og fastholdelse. Set udefra, dvs. ud fra et andet og fremmedt samfundsperspektiv, bliver den
dermed meningsløs.
Som når præster i den danske folkekirke stadig hver søndag udlægger nutidens problemer i lyset af gudstjenestens næsten to tusinde år gamle tekster. Ret beset, når jeg
forsøger at læse de fire evangelier med en udefrakommendes øjne, så virker de som
primitive og usammenhængende tekster, hvilket dog ikke har forhindret, at der er
blevet sagt mange både kloge og forfærdelige ting med udgangspunkt i dem. Eller
hvad er den dybere visdom i at identificere sig så kraftigt med Jesu lidelse, at ens
hænder og fødder begynder at bløde, som det skete for den hellige Frans af Assisi?
Religion kan på denne måde ses som et rent blændværk, der alene fungerer i kraft
af det ene symbols helliggørende henvisning til det næste i en stadigt cirkulerende
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bevægelse: Som når jeg går ind i en kirke set som et mentalt-fysisk univers, hvor alt
henviser til alt andet i en helhed, hvis hellighed samles i hostien på alteret, som viser
videre opad mod dét ukendte, som kirken og dens symboler netop gør kendt - men
som en helt arbitrær og i princippet udskiftelig vision.
Jeg kan f.eks. omvende mig til buddhismen og uddanne mig til at gå ind i et buddhistisk tempel og gøre brug af den særlige henvisning, som det er - eller for den sags
skyld til de aboriginske australieres katedral af landsomspændende sanglinjer. I sig
selv kan det være utroligt smukt, som et symbol på selve den menneskelige søgen
efter orden og sammenhæng, men er det bærer af nogen særlig viden om verden eller
livet, som rækker udover selve denne stræben og symbolikkens cirkulære henvisning
til sig selv?
Selv når man antager, at religiøsiteten, som jeg ovenfor har forsøgt at beskrive den, er
bærer af en sandhedssøgende bestræbelse, så bliver den i praksis ofte også i aller højeste grad irrationel i sit resultat: Det er ikke svært med Lewis-Williams at se den som
en bestræbelse på at få mening i en verden af forestillinger, som umiddelbart fremstår
som meningsløse, og selve den visionære evne som værende i stand til at få hvad som
helst til at føles meningsfuldt.
Et stykke ad vejen kan den derudover fungere rationelt og i overensstemmelse
med erfaringen: som når det naturnære menneske ved at tale og ofre til skovens eller
markens ånder lever sig ind i naturens væsen og tjekker de reaktioner ud, som han
får tilbage fra den. De billeder og følelser, som visionen giver ham, får dog hurtigt
deres eget liv, og den logik, han forsøger at forstå dem ud fra, fjerner sig fra den
sansede virkelighed og digter sig videre i stadig nye forsøg på at forklare uforklarlighederne og at kontrollere det, som ikke kan kontrolleres. Man kan sige, at religiøsiteten på denne måde samtidig bliver en rimeligt vildtvoksende måde at forklare
og at bortforklare hvad som helst på, hvor tro og følelsen af hellighed bliver i stand til
at sanktionere det hele.
Eller selvmodsigelserne bliver ophøjet til paradoks og mysterium: Som den modsigelse, der hersker i kristendommen, mellem en Gud, der er én, alviis, alkærlig og
almægtig, og den umiskendelige lidelse og ondskab, som også findes i verden. Set
udefra og med et nøgternt blik er der vel heller ikke megen logik at hente i den
særlige kristne frelselære: Hvorfor skulle en almægtig Gud forfalde til sådanne snurrepiberier som, at lade sin søn fødes på Jorden og lade ham tortere og henrette på den
mest usle måde, for at lade ham frelse verden ved at genopstå på den tredje dag? Der
lurer et umiskendeligt dualistisk verdensdrama bag den iøvrigt strengt fastholdte
monistiske opfattelse af guden. For en almægtig Gud måtte der vel være enklere
måder at klare den sag på.
Hvad enten vi er kristne eller ej, er vi vant til at godtage den kristne metaforik som
noget særligt, fordi vi traditionelt som hvide mennesker er vant til at opfatte os selv
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som noget særligt, og fordi det er den tro, vi kulturelt også som ateister er vokset ud
af. Derfor overser vi også den kulturelle arv, den selv er opstået af: Ville den særlige
jødiske og dermed kristne form for monoteisme overhovedet have været mulig uden
arven fra Ekhnatons ægyptiske monoteisme - f.eks? Eller hvor meget ville den
egentlig have adskilt sig fra de utallige andre religiøse småsekter, som florerede på
den tid, hvis ikke den romerske kejser Konstantin havde gjort den til statsreligion?
Eller hvordan ville den kristne ikonografi have set ud, hvis Kristus som kristendommens egne kættere var blevet brændt på et bål i stedet for at blive korsfæstet?
Set ud fra en eksistentiel tankegang kan man i forlængelse heraf se religion, som
noget, der forbinder menesket med en smuk men fiktiv verden, som kan opleves som
større og vigtigere end det personlige liv, som reelt er det man som menneske har og
er. Og samfundsmæssigt kan man som Marx se religion som opium for folket, dvs.
som noget, der får almindelige mennesker til at glemme deres reelle interesser og behov.
Religion ses her som en form for hypnose, der sætter os i stand til at glemme den
daglige virkelighed ind i et system af symboler, som ikke har anden sandhedsværdi
end sin egen cirkularitet: Det ene symbol, der refererer videre til det næste i en kreds,
hvor alt refererer til alt og dermed får betydning og hellighed uden nogensinde at
forholde sig til noget udenfor sig selv. Som en søgen efter en særlig livsvisdom og
transcendens i forestillinger, som reelt kun forbinder en med selve den arbitrære tradition, som på forhånd har helliggjort dem.
Set ud fra den biologiske opfattelse, som Lewis-Williams selv baserer sig på, er
svagheden i denne opfattelse, at den frakender religiøsiteten enhver overlevelsesværdi. Den fremstår som et biologisk fejlskud, samtidig med at den historisk er noget nær
uadskillelig fra det at være menneske. Stort set enhver samfundsdannelse, som vi
overhovedet kender til, har været båret af en eller anden form for religion eller religiøst opfattet ideologi.
Set ud fra en fænomenologisk betragtning er opfattelsen ensidig og udtryk for biologisk reduktionisme: Den beskriver et væsentligt aspekt af religiøsitetens måde at
fungere på, men dette må ses i sammenhæng med de andre beskrevne aspekter: Det
er vigtigt at være opmærksom på irrationaliteten, men det er ligeså vigtigt at få den til
at spille sammen med den praktiske, erkendelsesmæssige og livsfilosofiske rationalitet, som den også er bærer af: dvs. som en konkret måde at tænke både praktiske
og mere abstrakte problematikker på i en verden, som primært opfattes som besjælet.
Som forløber for den teoretisk filosofiske og videnskabelige tænkning.
Dertil kommer religiøsitetens samfundsmæssige og psykologiske funktion, som er
emnet for de følgende to afsnit. Religiøsitet er ikke kun en måde at skabe social differentiering på; det er, som jeg vil komme tilbage til, selve den måde mennesket forvandler sig fra at være et instinktdrevent flokdyr til at blive et kulturskabende samfundsvæsen. Man kan sige, at religionen er det, der ideologisk skaber samfundet. Den
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er det givne fællesskabs bud på den orden, der gælder i verden, og på, hvordan mennesker konkret og moralsk bør leve sammen. Denne orden og fastsættelse er desuden
det, der afgrænser individets verden og indsætter den i en overskuelig og socialt
meningsgivende sammenhæng.
Endelig er der selve besjælethedsopfattelsens tvetydighed. Et langt stykke ad vejen er den primitiv og uudviklet set i forhold til den genstandsopfattelse og brugsrelation, vi har til verden i dag: Det er i bedste fald spøjst at tale om genstande som personer, og ofringer til Jordens gud mindsker ikke nedstyrtningsfaren i miner. Det er
heller ikke fremmende for en hærs effektivitet at lade dens bevægelser være styret af
fuglevarsler.
På den anden side giver denne måde at opfatte verden på den mere intime og respektfulde verdensrelation, som vi umiddelbart må beundre hos de såkaldt primitive.
Dyr og planter kan ses som produktionsenheder, men de er faktisk levende væsener
på samme måde, som vi selv er det, og selv min bil kører bedre, når jeg lever mig ind
i samspillet med den. Folk, der taler venligt til deres bil, er givetvis bedre bilister, på
samme måde som folk, der taler med deres planter, får bedre afgrøde.
Den særlige afsjælede opfattelse af verden, der alene ser naturen i et brugsforhold
til mennesket, er effektiv på kort sigt, fordi den kan se bort fra det hensyn, et andet
subjekt nødvendigvis må kræve, men på langt sigt er den tilsvarende destruktiv. I sin
ensidighed overser den helt enkelt den gensidighed, som enhver proces - både den
levende og den ikke levende - indebærer. Man kan ikke forbruge verden uden at det
potentiale, som man forbruger, samtidig ændres til noget andet - i sidste ende fra
råstof til affald.

Religion som samfundsskabende ideologi
I forlængelse af hypotesen om sprogets grundlæggende sociale funktion, følger det
næsten af sig selv, at også de ideale forestillinger grundlæggende og måske først og
fremmest er sociale og dermed samfundsmæssige i deres måde at fungere på. Man
kan sige, at de er det reflekterede niveau af den proces, der forvandlede mennesket fra
at være et instinktstyret flokdyr til at blive skaber af kulturelt definerede samfundsformer. Religion og ideologi er det, der definerer og legitimerer de måder, vi helt
bredt lever sammen med hinanden og naturen på, både institutionelt og moralsk.
Vi kan ikke vide, hvordan de tidlige mennesker ideologisk har indrettet deres
fælles liv, men den sociale funktion er klar og tydelig i det, vi i dag kender til f.eks.
de aboriginske sanglinjer: De er ikke kun et udtryk for menneskers stræben efter at
forstå den verden, de lever i; de sætter også rammerne for det sociale fællesskab i og
med, at de er bestemmende for, hvem der kan gifte sig med hvem, for de enkelte
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flokkes rettigheder i forhold til hinanden over rimeligt store afstande og for fordelingen af de materielle ressourcer.
Det gælder fordelingen af særlige ressourcer, som kun findes bestemte steder, som
f.eks. særlige typer af sten til redskabsbrug og den nicotinholdige plante pituri, og det
gælder spørgsmålet om, hvilke flokke, der tillader hvilke andre flokke at trænge ind
på deres områder i tilfælde af tørke og mangel62.
Dette svarer til den rolle samfundsforskerne, startende med den franske sociolog
Emile Durkheims bog The elementary forms of religious life fra 1912, tillægger religionen: Det er den måde, vi som mennesker er i stand til i en objektiveret billedlig
form at tænke samfund, og Gud er det fælles samfundsmæssige subjekt, som individet gennem riter og moral underordner sig til fælles bedste. Religionen bliver på
denne måde bærer både af samfundets overordnede strukturer og magtforhold og af
den etik og moral, som helt ned på detaljeplanet i form af skikke og konventioner
både ideologisk og helt praktisk skaber et fungerende fællesliv.
De primitive religionsformer kan her siges at have den fordel i forhold til de mere
udviklede, at de sociale strukturer, de er styrende for, er tættere på den natur, de
beskriver: F.eks. ligger den besjælende men samtidig apersonlige opfattelse af naturens dynamik, som Durkheim med en betegnelse fra den polynesiske verden kalder
mana, faktisk ret tæt på naturvidenskabens energibegreb - bare i en besjælet form.
Jo flere individer en gruppe består af, desto mere social struktur kræver den for at
kunne fungere, og desto mere kompleks og kompliceret må derfor også dens ideologiske overbygning blive. På et vist udviklingstrin synes religiøsiteten at gå fra at være
immanent besjælende naturforklaring til at blive transcendent. Det betyder, at guderne flytter fra jorden til himmelen, og menneskene finder deres forklaringer ikke i
men udenfor den verden de selv lever i. I forlængelse af den markante sociale lagdeling, som opstår med de egentlige statsdannelser.
For den europæiske middelalders kristne fungerede den himmelske verden med dens
transcendente Gud som en objektiveret vision af fællesskabets kollektive subjekt, og
gudsdyrkelsen var det system af ritualer, hvorigennem de som individer forbandt sig
med dette subjekt. På trods af krige og stridigheder gjorde religionen på denne måde
også kristenheden til et sammenhængende fællesskab. Gud og i forlængelse af ham
hans stedfortrædere her på jorden kommer således til at stå som garant for den verdensorden, som for det givne folk er den eneste naturlige, og de materielle symboler
er med til at give denne orden dens særlige autoritet.
Denne særlige projektion og objektivering af vores kollektive subjektivitet er
grundlæggende for den måde samfund op gennem historien er blevet skabt og søgt
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fastholdt på. F.eks. var de bysamfund, som udviklede sig i det sydlige Mesopotamien
i midten af det 4. årtusinde fvt. strukturerede omkring den gud, som beboede byen, og
som modtog dens produktion som ofre for siden at distribuere den igen som gaver.
Dermed blev såvel arbejde som forbrug regulerede som hellige handlinger63.
Tilsvarende blev det bureaukratisk opbyggede forsyningssystem, som forbandt
hele det efter den tids forhold enorme område, som vi i dag kender som Ægypten, til
en enhed, skabt rituelt og ideologisk omkring de første kongers skikkelse64, og med
Djoser (omkring 2675 fvt.) blev det yderligere sat i system og materialiseret i pyramidebyggeriet. Dette sammenhængende produktionssystem var det, der skabte
Ægypten som den første egentlige stat (i modsætning til de tidligere bysamfund), og
den blev sanktioneret og fik synlig symbolsk virkelighed gennem kongens rituelle aktivitet, når han rejste rundt i landet og udførte de ritualer, som var forbundet med hans
embede.
Det var denne på en gang ideologiske og materielle virkelighed, som pyramidebyggeriet så at sige huggede ud i sten. Da denne enorme processuelle struktur først
var sat i gang kørte den uafbrudt i mere end hundrede år - når man var færdig med et
byggeri gik man straks videre med det næste. Det store og komplicerede forsyningsapparat hvilede i sin egen aktivitet og kunne ikke bare standses og sættes i gang
igen - det ville kræve, at tusindvis af meget specielt uddannede og placerede mennesker skulle sendes hjem til deres landsbyer for siden at samles igen.
Pyramidebyggeriet har krævet enorme ressourcer, men virkeliggjorde samtidig det
system af orden og sammenhæng, som kongen stod som det symbolske midtpunkt
for, og det skabte på denne måde langt mere værdi end det forbrugte. Befolkningstallet steg kraftigt, og det var i den periode, at det faraoniske Ægypten, som vi kender
det, blev skabt.
Kongen og den enorme byggeaktivitet omkring ham stod som garant ikke bare for
velstand men også for den religiøst betingede verdens- og samfundsorden (maat),
som gennem det meste af det gamle Ægyptens historie spiller en central rolle som
modsætning til det kaos, som ind imellem opstod, og som alle frygtede. At tjene kongen og at udfylde sin plads i systemet blev på denne måde en religiøs verdens- og
samfundsbevarende handling. Den tilgrundliggende forestilling er (helt i overensstemmelse med vores natur som flokdyr), at samfund under alle omstændigheder er bedre end ikke-samfund: Det er en nødvendighed for menneskeliv, som vi
kender det.
I en anden tidssammenhæng beskriver Conrad og Demarest65 i deres gennemgang
af aztekernes og inkaernes korte men ekspansive historie, hvordan religiøst ideolo63
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giske reformer direkte kommer til at fungere som forudsætning for disse rigers voldsomme ekspansion, samtidig med at de samme religiøst baserede samfundsstrukturer
også er forudsætningen for, at de ligeså hurtigt går i opløsning.
Aztekerne bygger deres samfund op omkrig en forestilling om en solgud, der
kræver stadigt flere menneskeofre for at få kraft til overvinde mørket. Det udvalgte
folks særlige kald er gennem krige at skaffe disse ofre, og det er denne særlige mission, som er ekspansionens motor. Den indeholder dog ingen motivation for konsolidering, tværtimod nedbryder man det produktionspotentiale, man har omkring sig
ved at tage fanger, som bliver ofrede, og man skal længere og længere væk for at føre
nye erobringskrige.
Tilsvarende bygger inkaernes ekspansion på de afdøde kongers ejendomsret, der
kræver, at enhver ny konge må skabe et nyt grundlag for sig selv og sin regeringsførelse gennem erobring af nyt land. Inkaerne konsoliderede deres erobringer, men
meget hurtigt kom de døde til at eje mere end de levende, og det blev også for dem
sværere og sværere at finde nyt land at erobre.
Det var disse forhadte og allerede indefra opløste imperier, der var forudsætningen
for at de få men imponerende spaniere kunne komme ind udefra og uden videre tage
lederskab for deres endelige udslettelse. Som Conrad og Memarest beskriver det,
fremstår disse ideologier på en gang som snedige manipulationer, der bliver indført
på det afgørende tidspunkt som led i en magtstrategi, og som reel tro. Efter at
inkariget var opløst kæmpede de tilbageblevne stadig i en række årtier med livet som
indsats for at beskytte forfædrenes mumier mod spaniernes ødelæggelse.
Denne manglende modsætning mellem manipulation og tro er tankevækkende:
Den store fører er netop kendetegnet ved, at han kan få folk til at tro på sine visioner
og måske ligger det i selve den visionære måde at tænke på, at den uden de store
vanskeligheder forener det himmelske med det mere jordiske og profane. Det findes
formodentlig i alle afskygninger.
Et eksempel som Barach Obamas messianske valgkampagne i 2008 viser, at denne
særlige visionært bårne og følelsesnære form for samfundsmæssig logik, på trods af
den udvikling fra religiøst til begrebsligt baseret rationalitet, som den menneskelige
fornuft gennem de sidste 2500 år har været involveret i, har magt over sindene helt
frem til i dag. Obama og folkene omkring ham kan næppe selv have undgået at være
opmærksomme på denne religiøse undertone og dens særlige effekt, samtidig med at
de formodentlig selv i en eller anden grad har ligget under for den.
Fra og med Platons Staten har man overvejet muligheden af at basere et samfund
på filosofisk, rationelle principper. Det er dog først med etableringen af Sovjetunionen at man i praksis har gjort forsøget - uden det store held. Marxismens reelle funktion i det tidligere Rusland kan næppe siges at have været mindre irrationel og “religiøs” end kristendommen.
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Det 21. århundredes sækulariserede samfund, har tilsvarende sine egne verdslige
ideologier. Den fælles subjektivitet er ligeså objektiveret og fremmedgjort som altid.
Hvad enten man kalder den for Udviklingen eller Markedet, så er den udtryk for fællesskabets subjektive handlen, men i en projiceret og objektiveret form, og den fremstår som noget, vi er nødt til at tilpasse os - helt på samme måde som man tidligere
tilpassede sig Guds vilje. På det personlige plan oplever vi dog stor frihed i forhold til
tidligere generationers konventionelt styrede måder at leve på, samtidig med at vi netop gennem denne frihed mister de traditioner og måder at gøre tingene på, som
udgør et samfund.
Vi mangler således stadig at bevise, at det overhovedet er muligt at opbygge et
samfund uden religion. I takt med at religionen i vores del af verden har mistet sin
magt over sindene, er sociale strukturer gået i opløsning, uden at vi på anden måde
ideologisk har magtet at skabe nye. I stedet er det i stadigt højere grad den teknologiske og økonomiske udviklings rent kvantitative rationaler, der er blevet styrende for
den måde, vi organiserer os på som fællesskab.
Økonomien beskæftiger sig ikke med, hvordan vi kvalitativt ønsker at leve sammen som mennesker, og brugt som samfundsideologi (kapitalismen eller den
økonomiske liberalisme) er den kendetegnet ved slet ikke at have nogen kategori for
for samfund og fællesskab men alene at basere sig på kvantitativt registreret omsætning og individuel grådighed som de højeste etiske og moralske værdier. Mere er altid bedre end mindre: Økonomisk set er der ingen forskel på rugbrød og giftgas.
Heste holder instinktivt sammen i flokke, men mennesker er derudover nødt til at
skabe og viderudvikle deres samfund ideologisk: Vi har brug for grunde til at gøre
tingene, som vi gør, og disse grunde kan ikke bare være tænkte. For at have personlig
og social gennemslagskraft, må det være sådan, det er for os, helt umiddelbart og
længe inden vi begynder at tænke over det. Det er det kultur og samfund er, og det er
det, følelsen af hellighed i helt bogstavelig forstand sanktionerer.
Den begrebsligt styrede fornuft bryder denne hellighedens helhed, og vi begynder
at stille spørgsmål til den måde, samfundet er indrettet på. Det startede med rationalismen i sekstenhundrede tallet og kom til udtryk i den franske revolution, kampen for
demokrati og siden for socialisme. I min egen generation kom det til udtryk i et oprør
mod det, vi oplevede som de gældende konventioners meningsløshed, og et udbrud i
den personlige friheds kaos. Samtidig var det dog også en drøm om en ny slags samfund med en ny ideologi, som tænkte begreberne frihed og fællesskab sammen på en
ny måde.
At både det borgerlige og det marxistiske frihedsbegreb siden er blevet til forbrugerens frihed til at vælge mellem det ene eller det andet produkt, og at både individualister og socialister gennem årene har måttet tilpasse sig den form for fællesliv,
som det nu er blevet til, betyder ikke, at vi som individer ville være i stand til at gå
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tilbage og leve i et samfund som det, der fandtes før. Ligegyldigt hvor ubekvemt, vi
måtte føle det, og i strid med alle idealer, så vil vi næppe være i stand til at finde os til
rette i andre samfundsformer end netop den, vi er blevet til af.
Ideologi er således et aspekt af både personligheds- og samfundsdannelsen - på
godt og på ondt. De gamle ægyptere havde givetvis ret, når de mente, at samfund under alle omstændigheder er bedre end ikke-samfund, og som udviklingen i f.eks. Somalia og Mellemøsten har vist, så er et militærdiktatur ikke nødvendigvis det værste,
man har. Der er ting, der er værre end det. Der er f. eks. heller ingen tvivl om, at kristendommens eller buddhismens kærlighedsbudskab har skabt sociale fremskridt i de
samfund, hvor disse religioner blev indført - set i forhold til tidligere tiders kriger- og
røverideologier.
Det er også tydeligt, at det, at vi i vores del af verden har afskaffet Gud som samfundsideologisk øverste instans, har medført, at vi på godt og på ondt har måttet stille
spørgsmålstegn ved stort set alle samfundsmæssige vedtægter - lige fra bordskik til
rimeligheden af at straffe forbrydere - uden at have været i stand til at finde svar i en
ny samlende ideologi.
Durkheim opfattede Gud som et udtryk for det fælles subjekt, som samfundet er, og
religionen er det system af moralske værdier, der definerer fællesskabet. Dette er
ifølge Durkheim religionens samfundsmæssige funktion. Denne funktion forsvinder i
det omfang naturvidenskaben tager over som samfundsbærende ideologi66. Denne er
ifølge Durkheim ikke i stand til at foretage denne kobling mellem individerne og det
kollektive subjekt, fordi den viden, den producerer, opfattes som værdifri og objektiv.
Den definerer sig alene som en metode og er derfor afskåret fra at tage stilling til de
subjektive værdier, som netop er bærende for samfundsdannelsen. Det er op til politikerne, plejer man at sige.
Med lidt god vilje kan man se humanismen som videnskabens værdipolitiske overbygning, men da denne netop kun er værdipolitik og således ikke baseret i den
værdineutrale videnskabelige forskning, som den forsøger at være styrende for, mister den hurtigt sin autoritet i forhold til den teknologi, økonomi og realpolitik, som er
den direkte og stadig værdifrie følge af forskningens resultater.
Den humanistiske ideologi har dog affødt de såkaldt bløde humanvidenskaber og
den demokratiske bevægelse, som op gennem sytten- og attenhundredetallet skabte
grundlaget for de moderne demokratiske samfund. Den demokratiske bevægelse gik
dog i stå med udbruddet af den første verdenskrig, og den måde vi i dag definerer og
har institutionaliseret vores opfattelse af menneskerettigheder og demokratiske rettigheder på har stort set ikke ændret sig siden. Tværtimod ser vi en nærmest funda-
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mentalistisk fastholdelse af formuleringer og konventioner, som blev skabt under
vilkår, som var fundamentalt anderledes, end dem vi lever under i dag.
Socialismen og den marxistiske bevægelse må ses i forlængelse af den
demokratiske bevægelse som en reaktion mod den særlige økonomiske ulighed, som
industrialiseringen medførte. Set i denne teksts perspektiv må demokrati og socialisme i en eller anden form være to sider af samme sag: Den samfundsmæssige organisering har altid været og må nødvendigvis altid være kollektiv, og individets frihed
må tilsvarende - selv i det mest liberalistisk tænkte fællesskab - udfolde sig indenfor
en samfundsmæssigt given ramme.
Det revolutionære potentiale, som Marx havde tænkt sig frem til, forskød sig dog i
praksis med de industrialiserede landes imperialistiske ekspansion, som satte industrien i stand til at betale sig ud af problemerne med de hjemlige arbejdere. Dermed
blev grunden lagt både for socialdemokratismen i vesten og for det leninistiske diktatur i det russiske landbrugssamfund. Det blev der og ikke i de industrielt førende
lande, at “revolutionen” fandt sted.
Efter det værdisammenbrud, som verdenskrigen indebar, opstod fascismen og
den antifascistiske bevægelse, det kommunistiske diktatur og den kolde krig, men
selv efter Sovjetunionens opløsning er den såkaldt frie verden blot fortsat ud ad det
samme spor i kamp mod diverse diktaturer og terrorbevægelser. Idemæssigt nåede
den demokratiske bevægelse aldrig for alvor ind i det 20. århundrede og må vel i dag
ses som et overskudsfænomen, der vil vare ved, så længe vi har råd til at betale os ud
af de problemer, som vores forældede og idealistiske institutioner skaber.
Humanismen fremstår alt ialt uden den moralske autoritet, som religionen tidligere
havde. Vi magter derfor ikke som samfund at tage stilling til godt og til ondt. Det
kommer blandt andet til udtryk i retssystemet: Af gammel vane straffer vi stadig forbrydere, men vi har svært ved at forholde os til straf som begreb og ved at begrunde
dens legitimitet. I stedet forsøger vi at administrere eller behandle os ud af vores
forvirring. Derudover opfattes forbrydere i det store hele på markedets vilkår efter
deres underholdningsværdi: Interessante forbrydere får status som kendis med alt,
hvad det fører med sig. På det niveau har vi absolut ingen moral.
Måske skyldes en del af den såkaldt demokratiske verdens problemer i forholdet
til de øvrige nationer i dag, hvor vi ikke uden videre er de rige og dermed magtfulde,
at vi er styret ikke af én men af flere modsatrettede ideologiformer, som vi netop af
ideologiske grunde ikke skiller ud hinanden. Det bliver især tydeligt i den fundamentale modsætning mellem humanisme og demokrati på den ene side og den kapitalistiske ideologi på den anden: Især er begrebet frihed et plusord i begge sammenhænge
men i meget forskellige betydninger.
Det betyder, at vi, når vi taler om demokrati og menneskerettigheder, helt enkelt
ikke har rent mel i posen, og at menneskerettighedsforkæmperne får samme funktion
som de økonomiske interessers frontløbere som tidligere tiders kristne missionærer.
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Selvom sprog må opfattes som en forudsætning for kultur og ideologi, så er det
vigtigt her til sidst i dette afsnit at understrege, at selve den samfundsmæssige ideologiskabende proces er bredere end det samspil mellem sprog og visuel forestilling,
som er søgt beskrevet i det foregående. Den inkluderer også kroppen som gestikulation og dans, stemmen som såvel uartikuleret som artikuleret lyd, musik og sang i
bredeste forstand foruden lugt og smag.
Kultur er viden, og den reflekterende bevidsthedsform skaber i sig selv de symbolske sammenfatninger, som strukturerer det blot instinktive og giver det dets særlige
udformning og plads i den givne kultur - indeholdt i en form som udover at være
sproglig og visuel også kan være musik, dans eller kropsudsmykning. Det tidligere
blot instinktive bliver dermed til fælles samfundsmæssig viden og praksis.
Dans f.eks. er viden i denne forstand, når den samler nogle modsætninger mellem
natur og kultur i et fælles kulturelt udtryk, som dermed rummer og udtrykker denne
konflikt: som den dans de unge danser, når de er blevet kønsmodne men endnu ikke
giftefærdige, i modsætning til de gifte koners dans. På denne måde kan dansen både
revitalisere en overvejende sprogligt formidlet og arbitrær kultur, dvs. at den på trods
af de modsætninger, der måtte være, associativt gennem den kropslige udfoldelse
bringer den i kontakt med det naturlige udgangspunkt.
Præcis som hippiernes dans i 60ernes vestlige verden. At kulturen er arbitrær betyder her, at den af ideologiske og samfundsmæssige grunde kan miste sin rodfæstethed i det naturlige udgangspunkt. I den forstand kan man sige, at ungdomsoprøret vitaliserede og revitaliserede en masse blandet filosofisk gods gennem seksualiteten og den spontane selvudfoldelse. Fri sex til alle var ikke alene en frigørelse af
sexualiteten: Denne paroles udfoldelse gav samtidigt liv og lyst til en række komplekse forestillinger om personlig frihed indenfor rammerne af et accepterende fællesskab.
Dansen må dog tilsvarende have kunnet fungere som en ikke sproglig refleksionsform i sig selv, forstået på den måde at den gav form til en følelse, som i sig selv var
for kompleks eller på anden måde vanskelig at udtrykke og rumme sprogligt. Som
f.eks. den følelse, jeg forestiller mig, at det helt tidlige menneske kan have haft overfor liget af den nærtstående, som måske for et øjeblik siden var i live og fuldt aktiv.
En følelse, som i sig selv sprogligt uforløst kunne være bærer af hele den tidens og
forgængelighedens kompleksitet og rædsel, som den gryende sproglighed vakte i
mennesket.
Denne rædsel var eksistentiel og givet med det reflekterende perspektiv, og den er
dermed en del af det at blive menneske. Den fælles dans kunne være det, der
rummede den i en fælles form, samtidig med, at den for den enkelte var en fordybelse, der kunne pege frem mod større indsigt i det, som er menneskelivets særlige
vilkår: nemlig at det ikke bare skal dø, men at det ved, at det skal dø.
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Set i forhold til det tidligste menneskes gryende refleksion kan man forestille sig,
at den gennem dansen formidlede følelse og vision kunne fungere som endnu et
skridt i den retning. Dansen bærer følelsen frem i en form, som uden i sig selv at
være sproglig dog kan være aflæselig i sit udsagn, og den kan ekspliciteres yderligere
gennem skrig, råb eller sang. I princippet kan man forestille sig, at det har været
gennem sådanne fælles dansede sangsyner, at ideologiske forestillinger er opståede
og fællesgjorte, og at de tidligste fællesskabers former og strukturer samtidig er
blevet sanktionerede. Drømmens fælles virkelighed er ikke bare set, den er også både
følt og udtrykt gennem kroppens mange andre muligheder for følelse og ekspressivitet - herunder den verbale67.
Modsætningen til den ideologiske samfundsskaben, som er blevet beskrevet i dette
afsnit, er naturligvis den rå magt, hvor det alene er styrkeforholdet, der er bestemmende. Enhver given samfundsform vil være udtryk for en balance mellem magt og
ideologisk skabelse og legitimering. Set ud fra et sandhedssøgende perspektiv må
man konkludere, at såvel samfundets indre kampe om magt og indflydelse som selve
ideologiskabelsens samfundsbærende funktion i bredere forstand, nødvendigvis må
fordreje den ideologibårne virkelighedsforståelse i en retning, som set udefra må
forekomme både arbitrær og irrationel, og at denne fordrejning nødvendigvis må
forøges i takt med at samfundsformerne bliver mere komplekse. Samtidig må man
også sige, at ideologi i det omfang, den fungerer, er social virkelighed. Det gælder
ikke bare hulemalerier og stammedanse men også kristendom og videnskabelig
ateisme.

Religionens psykologiske funktion
Med bevidsthedsstrømmens fordobling i sprog og refleksion løfter mennesket sig op
over øjeblikkets tid og sted, og der, hvor dyret går lige frem efter næsen, åbner der sig
for mennesket en næsten uendelig horisont af forestillede muligheder. Det giver mennesket en fleksibilitet og evne til aktiv tilpasning, som sætter det i en klasse for sig
selv. Det medfører dog også, at selve den umiddelbare balance mellem nysgerrighed
og frygtsomhed, som vi kender fra havens fugle og skovens dyr, forskubber sig og får
et reflekteret niveau.
De uendeligt mange muligheder for forestillet virkelighed åbner op for en reflekteret og dermed både hurtigere og mere præcist tilpasset reaktion på forandring og
nye muligheder i omgivelserne, end det vi kender fra den genetiske udvælgelse, men
de gør også verden uendeligt mere kompleks og vanskelig at overskue. Tanken og
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med den visionerne kan skille sig ud fra handlingen og gå i alle retninger på en gang,
og denne forestillingsmæssige grænseløshed kan være både skræmmende og lammende for vores evne til at beslutte og handle.
Religion og samfundsideologi kan her ses som den sociale fastsættelse, som sætter
rammer for denne ruminerende aktivitet. Den benævner visionen og sætter den ind i
en sammenhæng, som gør den konkret og håndterbar for tanke og social handling.
Dermed gør den det muligt at sætte nogle grænser for det ubegrænsede, men da enhver sådan grænse reelt er arbitrær, vil den til stadighed blive udfordret både indefra
af nye forestillinger og udefra i mødet med andre folk, der ser tingene på andre
måder.
Det betyder, at det ofte konkret - både i psykologiske og samfundsmæssige sammenhænge - vil være rigtigere at sige, at religiøsiteten eller ideologien i bredere forstand er et af de steder, hvor denne frygtsomhedens og nysgerrighedens dilemma udspiller sig, fremfor at sige, at den er et blot og bart forsvar mod angst. Samtidig indebærer det, at denne ekstra reflekterede form for frygtsomhed bliver endnu en kilde til
den religiøse verdensbeskrivelses irrationalitet. Religionen er ikke kun en måde at
forstå virkeligheden på, det er også en måde at afgrænse den og at give den en form,
som er til at leve med.
Disse former kan både være offensive som vi så det med aztekerne og inkaernes
imperieskabende ideologier og defensive som jødernes pagt med Gud, som sætter
dem i stand til at bevare deres identitet som folk igennem næsten to årtusinder spredt
for alle vinde. På det individuelle plan kan jeg tilsvarende finde både mod, glæde og
tålmod i min tro. Foruden at den naturligvis kan forsnævre mit reelle perspektiv og
blive mod bedre vidende.
Udover selve denne forestillingsmæssige eksplosion så giver hukommelse og temporalisering også det enkelte menneske en historie og en fremtid at tage vare på for sig
og sine, som overskrider den horisont, som den ligeså omsorgsfulde rævemoder
bevæger sig indenfor. Bekymring og angst, forstået som frygt for noget, der konkret
ikke er der, er reflekterede og specifikt menneskelige følelser, som ikke findes i den
animalske verden.
Dertil kommer det særlige ubehag ved forgængeligheden, som kommer ind med
identiteten. Ræven kan miste en unge, men mennesket mister et specifikt barn, som
var en bestemt person, som nu ikke er mere. Dette sidste er uforståeligt og må nødvendigvis føre videre til forestillingen om et andet sted, hvor de døde opholder sig.
Min far er der jo stadig i min forestilling, som han altid har været. Det, som stadig er,
kan ikke samtidig ikke-være.
Den reflekterede viden om, at det, som er nu og måske har været der altid, engang
vil ophøre med at være: mine forældre, søskende og de forhold, jeg er vokset op under, ja sågar jeg selv. Alt det vil forsvinde, og jeg selv vil dø, når vi kommer længere
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ud ad den tidslinje, som refleksionen lægger frem for mig. Denne forståelse er
uforenelig med min umiddelbare følelse af tilstedevær og identitet gennem tiden, og
den er skræmmende på en underlig og unaturlig måde: Det værende er og kan ikke
ikke-være - som den græske filosof Parmenides fremstillede det i sin helt særlige
form for logik.
Disse tanker om død og forgængelighed vækker en angst, som på samme måde er
specifikt menneskelig, og det kræver en tilsvarende sproglig og forestillingsmæssig
modrefleksion at få styr på de tanker, som følger af den.
Religionen sætter således nogle rammer for den horisont, som mine forestillinger kan
udfolde sig indenfor, og den giver mig et forventeligt perspektiv, som rækker ud over
døden og giver form til den ikke-væren, som ellers er formløs. Den gør de i sig selv
flygtige og fluktuerende forestillinger konkrete og benævnelige og dermed håndterbare for tanke og handling: Ritualet og offeret er handlemuligheder i forhold til min
afmagt: Jeg kan sætte en sten for min far og bede til Gud for hans sjæl i det hinsides.
Helligheden fæstner tilsvarende tiden til evigheden, dvs. det tidløse, og tager
dermed brodden af forgængeligheden: Alting er altid, har altid været og vil altid forblive således: Per omnia sæcula et sæculorum, som omkvædet i den katolske messe
lyder i al sin paradoksalitet: gennem alle århundredernes århundreder. Paradoksalt og
dermed samtidigt urovækkende, fordi den eneste måde, vi i tiden kan opfatte evighedens vilkår på, er som en uendelig række af tider.
Helligheden er den følelse, der sanktionerer religiøsitetens forestillingssystemer.
Den er det, der sætter mig i stand til at tro på og dermed også leve i det univers, som
religionen viser mig. Denne sanktionering er grundlæggende kollektiv, og i fælleskab
evner vi emotionelt at overdøve de religiøse forestillingers arbitrære og ofte usammenhængende indhold.
På et mindre emotionelt og mere tankemæssigt niveau må hellighed svare til helhed og mening: Som tænkende væsen generelt tror jeg på det, som giver mening for
mig. Omvendt må man også kunne sige, at hellighed er denne menings særlige førbegrebslige fremtrædelsesform. Det hellige er det, der i en konkret form samler den
større helheds betydning og kraft i sig. Den helhed, som er for stor og ufattelig til, at
jeg kan omfatte den sprogligt. Det gælder for den kristne, der knæler foran korset,
såvel som for det neolitiske menneske, der knuger sin afdøde fars afskårne arm ind til
sig. Det forhindrer dog ikke, at denne helhed og mening kan være illusorisk og på
trods af det, jeg ville nå frem til, hvis jeg brugte min begrebslige fornuft og tænkte
mine tanker til ende.
Da enhver form for ideologisk meningsdannelse, religiøs såvel som begrebsligt
rationel, derudover også er en afgrænsning af noget, som reelt er ubegrænset, så vil
den vække til nye tanker og forestillinger. En gardering mod det eksistentielt virkelige er samtidigt også en sårbarhed, og på denne måde kan ideologier svulme op og i
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sig selv forstærke de problemer, de forsøger at løse, og de kan dermed lægge endnu et
niveau af irrationalitet til menneskets søgen efter virkelighed og sandhed. Det er et
niveau af irrationalitet, som går lige fra den lille lettelse, jeg kan føle, når min kabale
går op, til de indviklede og perfektionistiske divinationssystemer, som var styrende
for det offentlige liv i f. eks. oldtidens Grækenland og Rom.
Set i forhold til historieskrivningen kommer de religiøse forestillinger, som de er
beskrevet her, til at stå overfor den materialistiske historieforståelse som forklaring
på, at mennesker alligevel ikke altid handler i overensstemmelse med deres interesser: Som når de spartanske feltherrer efter at være rykket frem for at bekrige deres
naboer alligevel i sidste øjeblik på trods af klar objektiv overlegenhed vælger at
trække tropperne hjem igen, fordi varslerne havde været dårlige.
Religion og ideologi i det hele taget har både på det personlige og det samfundsmæssige niveau et aspekt af irrationalitet, som handler om mening og afgrænsning, og som går på tværs af både personlige og sociale interesser. Dette spiller
givetvis en større rolle både i den skrevne historie og i de arkæologiske levn fra
forhistorisk tid, end vi sædvanligvis har øje for. Det mest tydelige eksempel, jeg kan
komme på, er de indianske højkulturers reaktion på de spanske og portugisiske eventyreres fremtrængen. At et socialt velordnet og højt udviklet kontinent uden videre
bryder sammen overfor nogle få ikonisk fremtrædende krigere kan næsten kun - som
det blev beskrevet i det foregående - forklares ideologisk.
Et andet eksempel, som er tættere på, er den meningsløshed, som i vores egen
verden satte ind, da kristendommen blev sat fra bestillingen. Nietsche proklamerede
Guds død og forsøgte at sætte sit ideal om overmennesket, der selv tog hånd om sit
liv og sin skæbne, op som den nye tids udfordring. Tre kvart århundrede senere
besvarer Camus den samme udfordring med sin næsten ikoniske beskrivelse af
tilværelsens grundlæggende absurditet.
Måske kan man se den rolle, som de store totalitære ideologier som nazismen og
kommunismen spillede i det 20. århundrede som reaktioner på dette fundamentale
meningstab og den fortvivlelse, det førte med sig68 . Måske er det det, der er grunden
til at Den Første Verdenskrig fik den katastrofale virkning, som den fik.
I dag har disse trods alt samlende ideologier spillet fallit, og spørgsmålet om livets
mening står tilbage som et rent personligt anliggende. Vi kan hver især samle op,
hvad vi kan finde af historiens ideologiske vraggods og pudse det af til personlig betryggelse, men det er og forbliver dog vraggods, som har mistet sin særlige historiske
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autoritet. I middelalderen kunne man være troende eller mere eller mindre ligeglad; i
dag kan mennesker frit vælge at være shamaner, taoister eller asatroende.
Reelt står individet dog stadig ligeså blottet overfor den menneskelige tilværelses
åbenhed og dermed mangel på på forhånd given mening, som det gjorde både på Nietzches og på Camus’ tid, men måske er chokket efterhånden ved at fortage sig, og vi
kan begynde i det mindste som individer at vågne op til det meningsfragmenterede
univers, som ideologitabet førte med sig. Det er ikke bare Gud, der er død, men også
den historisk givne sociale virkelighed, som jeg er født ind i, og gennem årene har
forsøgt at finde min plads ud fra og i forhold til.
Det åbner dog også op for en ny form for indsigt i denne sociale virkeligheds relativitet, som først bliver mulig, når den bryder sammen. Individualiseringen er her total og eksistentiel, og ensomheden er derfor blevet et vilkår på en måde, den ikke var
før før: Jeg må finde min egen vej videre - min egen mening, min egen etik og moral
og ikke mindst en ny form for fællesskab. I det omfang jeg kan bære det og forholder
mig åbent og sensitivt ud i det, rummer det dog også en helt ny og exceptionel mulighed.

Sammenfattende om religion som ideal teoretisk tankform
Drømmens virkelighed
Religion kan ses som den måde, mennesker på et vist kulturtrin idealt tænker deres
virkelighed - deres teori om verden. Denne primære form for religiøsitet tager
udgangspunkt i de drømme og syn, som deres erfaringer og refleksioner umiddelbart
samler sig i, og hvis betydning og vigtighed, de umiddelbart mærker.
Denne form for tænkning skelner måske nok mellem drømmens og de ydre
sansers oplevelse men ikke på samme absolutte måde, som vi gør i dag. De to
oplevelsesformer ligger tættere på hinanden, samtidig med at de dog har forskellig
virkelighedsværdi: Ånderne er i udveksling med menneskene, og deres gerninger er
på ingen måde mindre virkelige end mine medmenneskers, men deres betydning er
en anden. De tilhører en ontologisk kategori, som er forskellig fra menneskenes, og
har derfor evner, som både kan være overnaturlige og bestemmende for naturens
gang.
Derimod skelner denne form for tænkning ikke mellem den begrebslige tankes
forskellige kategorier: som natur og kultur, konkret og abstrakt, subjektivt og objektivt. Naturen indtænkes metaforisk i det samfundsmæssige, og de åndelige abstraktioner manifesterer sig både konkret og fysisk i tidens hændelser og åndeligt i drømmens eller visionens særskilt sansede syn. Det subjektivt oplevede antages intuitivt
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som objektivt gældende, og objektive hændelser kan tilsvarende få subjektiv betydning for den eller de oplevende - som i f.eks. drømmetydning eller fuglevarsler.
Som tankeform er denne primære religiøsitet først og fremmest syntesedannende
og dermed fuld af stærkt følt men dunkelt forstået mening og kraft. Dens logik er associativ og samlende og dens konkrete værdi i forhold til den virkelighed, den
forsøger at forklare, hviler først og fremmest på den seendes intuitive fornemmelse,
og dens sociale gennemslagskraft er en funktion af hans sociale position (som præst,
varselstyder eller hellig mand f.eks.) og/eller hans personlige karisma.
Den visionære syntese eller drømmens virkelighed er således både omfattende og
modsætningsfuld i sin funktion. Den er en reaktion på sprogets i sig selv altfor vidtgående analyse og sammenfatter så at sige det hele i en enkelt visions retningsgivende syn. På samme måde som religion også i dag for den nyomvendte er den
forståelse, der i et hug kan reducere og løse alle det moderne livs vanskeligheder.
Den er på en gang personlig sandhedssøgen, social konstruktion og mental betryggelse. Det er derfor nødvendigt, at tage den alvorligt på alle tre niveauer - uden
dog at tage den for pålydende. Den er på en gang indsigt og betryggelse, virkelighed
og arbitrært spin, visdom og idioti.

Instinktiv og kulturelt given virkelighed
Der er et niveau af viden om livet, som er instinktivt givet, men som gennem visionens metaforik kan gøres tilgængeligt for menneskelig refleksion på et niveau, som
går forud for den begrebslige udlægning. Det er et niveau af viden, som ligeså let
eller måske lettere kan eksplicitere sig i et barns visionære og tidlige sprogligt førbegrebslige bevidsthed, end i den voksnes rationelt udviklede og erfarene forståelse.
Det er en viden som i højere grad baserer sig på det umiddelbare møde med livets
kræfter og dynamik i deres grundformer end på egentlig personlig erfaring.
Som i eksemplet med den syvårige dreng69 , der står og tisser i bækken, mens han
konkret funderer over helt almene fænomener som bevægelse og modbevægelse,
identitet og ophævelse af identitet. Det er kategorier, som alt levende forløber efter,
og som samler sig som en følelse af betydning omkring den sansede erfaring af
strålens møde med bækkens strøm. Det er en betydning, som han selvfølgeligt ikke
har ord for, men som måske bliver hængende som en visionær skabelon for fremtidig
erfaring og refleksion.
Visionens helliggørelse er i stand til at inkludere dette naturlige og tidligt reflekterende niveau, men det hellige er bredere end det. Det er alt det i en eller anden forstand paradigmatiske og almene, som er udtryk for de kræfter, som giver mening og
69
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fremdrift til det liv, vi som mennesker lever - både som natur og som kultur. Samtidigt eksponerer det dog også de subjektive strukturer, hvormed vi tager vores verden i besiddelse i en objektiveret form - som noget i ånden set, dvs. som sjæle, ånder,
guder eller Gud. Det er hele denne række af begrebsligt uforenelige elementer, som
følelsen af hellighed evner at sammenfatte i det samme syn. Det kan tænkes videre
metaforisk, men er i sig selv konkret og sanset.
Visionen af det hellige kan på denne måde, dvs. som universel sammenfatning, stå
som en pagt mellem gud og menneske, der forbinder det helt almene med det individuelle og helliggør det i den særlighed, som gør netop denne seer til Guds profet og
netop dette folk til Guds udvalgte. Helliggørelsen forbinder modsætningerne og
ophæver paradokset: Ethvert folk er Guds udvalgte - dvs. ethvert folk er centrum i
den verden, det tager i besiddelse, på samme måde som ethvert individ fænomenologisk set er det. Måske kan det ses som en form for para-fænomenologi, dvs. objektivt
udtrykt subjektiveren: Hvor fænomenologen taler om subjektive verdener, taler den
religiøse blot om verdener.
På samme måde som helliggørelsen inkluderer subjektivitetens strukturer i sin
forståelse af det objektive, så bliver også det objektive set og underordnet den subjektive forståelse. Subjektiv og objektiv virkelighed falder på denne måde sammen og
skaber sin egen enhedsvirkelighed, hvor det ene gensidigt afspejler det andet. Man
kan sige, at jeg aflæser min verdens hændelser, som om den var en drøm, uden at den
dog af den grund mister sin objektivitet: Den grib, der lander på forfædrenes grav
varsler ondt men forbliver dog stadig en fugl. Tilsvarende er den ånd, jeg ser den
som, et objektivt givent fænomen, som dog alene er synlig i lyset af min egen eller
mit folks subjektivitet.
Det svarer sådan set til fænomenologiens opfattelse af fænomenet som den subjektive fortolkning af noget objektivt givent. Også her opfattes det konkret sansede som
en forening af subjektivt og objektivt, men for det religiøse menneske er disse kategorier dog givet på en helt anden umiddelbar og konkret måde, og det tænker dem
videre tilsvarende konkret: Himmelguden manifester sig i torden og lynild, men er
derudover også en person på samme måde som et menneske og handler ud fra menneskelige værdier som magt, ære og sex.
Visionens verden er derfor spraglet, kulørt og set udefra arbitrær og urimelig, samtidig med at den også er bærer af indsigt, som både kan være vital og række tilbage i
vores kulturelle historie og på denne måde være afgørende for vores forståelse af fællesskab og helhed. Den kan være med til at fastholde os på vores natur og på vores
kulturelle arv, samtidig med at den ved at udskille det abstrakt almene fra det konkret
øjeblikkelige peger frem mod den begrebsligt rationelle filosofi og videnskab, som
siden følger af den.
I sit historiske udgangspunkt er det, vi i dag kalder religion, den måde det tidlige
menneske sprogligt og refleksivt men som i en drøm prøver at forstå sin verden.
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Denne forståelses motivation kan være praktisk, men dens perspektiv er teoretisk i
modsætning til instinktet, det vanemæssigt indlærte og den umiddelbare og konkrete
prøven sig frem. Den forstår før den handler - selv når den tager fejl eller er på vildspor.

Individuel og socialt given virkelighed
Selvom denne forståelse naturligvis tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete
oplevelse, så er den social i sin proces af den simple grund, at det sprog, der fastholder og videreudvikler visionen, er socialt. Det er ved at viderekommunikere sit syn, at
dette får sin særlige betydning både for seeren som en del af fællesskabet og for fællesskabet selv. Man kan sige, at selvom synet i sig selv er privat og i første omgang
usynligt for andre, så må forståelsen af det have været fælles.
Sådan må det have været for det tidlige menneske. Det moderne menneske, som
kan være langt mere individueret, vil naturligvis også kunne bære tilsvarende mere
forståelse alene, uden at det dog magter at reflektere solitært i absolut forstand.
Sprog og tanke er sociale processer og mennesket er som menneske tilsvarende socialt.
Det er den religiøse tanke, som historisk har lagt grunden til menneskets
overordnede teoretiske forståelse af den verden, det lever i, og i forlængelse heraf er
det således også den, som ideologisk har fastlagt de menneskelige fællesskaber - det
vi kalder for samfund. Samfund er i denne forstand ideologi og det er ideologien,
som i samspil med de materielle vilkår og den historiske udvikling iøvrigt, giver et
givet samfund dets særlige særpræg70 . Tilsvarende er det, når vi mister troen på de
forestillinger, som konstituerer samfundet, at det nedbrydes - eventuelt for at lade nye
forståelses- og samfundsformer træde frem.
Det betyder, at både seerens seen, som i princippet både kan være individuel og
noget, der bliver set og udvekslet i fællesskab, og ikke mindst den fælles udlægning
af det sete, på en gang vil være motiveret af et ønske om at forstå virkeligheden som
sådan og et udtryk for det givne fællesskabs særlige måde at organisere sig på - inklusive de magtforhold, som det givne fællesskab forløber i. Denne organiseringsform
må derudover samtidig tage vare på den enkeltes behov for at kunne overskue og
forstå den virkelighed, han lever i.
Denne modsætning mellem ideologiens sandhedssøgen og ikke mindst dens samfundsmæssige funktion betyder paradoksalt nok, at det kan være nemmere ud fra et
moderne videnskabeligt perspektiv at finde mening i en verdensforståelse, som er ud70

Et eksempel på dette kunne være at se den særlige følelse af danskhed, som vi stadigt lever med i dag, som
udsprunget primært af Grundtvig som den store visionære og dernæst formet af de erfaringer vi siden gjorde
os som nation: Grundlovens fredelige revolution, det militære nederlag i 1864 osv.
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viklet i en enkel og naturnær samfundsform som f.eks. de australske aborigineres,
end i de religiøse forestillinger, som kommer til udtryk i mere komplekse samfundsformer, hvor det ofte er de samfundsmæssige struktur- og magtforhold, der falder i
øjnene.

Genstandsbevidsthed
Hele denne visuelle og besjælende udvikling af den teoretiske tanke må ses i forhold
til den praktisk-instrumentelle intelligens, som starter med vores reflekterede omgang
med den fysiske verdens genstande. Dens udgangspunkt er vores umiddelbare omgang med tingene, sådan som den er styret af instinkt, vane og konkret forsøgen sig
frem, og finder i første omgang sted i det socialt udviklede sociale sprogs personlige
kategorier.
Med sproget skaber mennesket en helt ny og kategorialt organiseret metaverden,
hvis kategorier det dog først skal lære rigtigt at kende. På grund af sprogets
udgangspunkt som artikulering af flokkens sociale liv er disse i første omgang sociale, og først henad vejen begynder vi også sprogligt at opdage denne verdens genstande som genstande, hvilket åbner op for en ny og mere præcis tanke- og
forståelsesform.
Den enkelte genstand skal desuden genkendes og uddrages af instinktets og vanens totalisering som en bestemt ting for at kunne blive genstand for selvstændig teoretisk overvejelse. På samme måde som jeg på vej ind i mit arbejdsværelse først bliver opmærksom på dørhåndtaget, når det en dag sætter sig fast. Det er denne sproglige
registrering, som i første omgang finder sted i sociale kategorier for siden at få sin
egen sproglige og dermed også teoretiske kategori som genstand.
Omvendt kalder vi det for tingsliggørelse, når vi lader denne tankeform brede sig
ind over det levendes besjælede område: som når vi f.eks. opfatter svin og køleskabe
under den samme kategori som produktionsenheder.

At søge Gud
Gud som fænomenologisk virkelighed
Efter at have fortabt mig lidt ind i sociologiens og psykologiens verden, og inden jeg
går videre med at beskrive de visuelle strukturer, som stadig ligger under det moderne
ikke-religiøse menneskes tilgang til verden, vil jeg prøve endnu en gang at sætte de
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fænomenologiske hæle i jorden, tage det åndelige perspektiv på ordet og se, hvor
langt jeg fænomenologisk set kan nå i retning af at finde Gud:
Som jeg sidder her på terrassen foran mit hus, kan jeg sagtens fornemme subjektiviteten eller besjæletheden i skoven omkring mig, men denne følelse adskiller sig
fra den religiøse følelse, jeg husker fra min kristne barndom, ved at denne
besjælethed hverken ser eller taler til mig. Jeg kan føle en samhørighed med det levende omkring mig i den forstand, at jeg umiddelbart ser det som det samme som jeg
selv, dvs. som subjektivt tilstedevær, og jeg kan leve mig ind i humlebien, der lidt
forgæves (forestiller jeg mig) summer rundt i det tidlige forårs visne lyng, og ind
imellem fornemmer jeg også et blik fra en af småfuglene i træerne omkring mig.
Jeg ved dog også, at kontakten mellem os er helt perifer. De utallige forskellige
livsformer omkring mig lever ligesom jeg selv, men de lever helt opslugt i hver deres
eget og helt særlige univers, og den særlige involvering, de som art har i det. Det er
derfor helt, helt perifert, når råbukken får øje på mig, og jeg ved, at det, den ser, når
den ser mig, ingen som helst lighed har med det, jeg selv opfatter mig som - udover
selve det at vi ser hinanden se.
Denne følelse af gensidigt at se hinanden se, som er det, der grundlæggende konstituerer et møde, er selvfølgeligt i sig selv afgørende og vigtig, men den er samtidigt
meget forskelligt fra min barndoms egocentriske følelse af, at Gud til stadighed ser
og forholder sig til mig - ikke udefra som min mor f.eks. gjorde - men indefra: som
jeg så og oplevede mig selv. At verden er besjælet på den måde, jeg er i stand til at se
og fornemme i dag, må inkludere, at jeg selv er en del af denne besjælethed, men det
er et fællesskab, som er rettet væk fra sig selv, ud i alle retninger - som anemonerne,
der er rettet mod lyset og ikke mod hinanden.
Det er også klart, at den form for religiøsitet, der kan være på tale her, tager
udgangspunkt i Gud som et immanent tilstedevær, der manifesterer sig i og igennem
den verden, vi lever sammen i. At der findes en transcendent Gud kan naturligvis ikke
afvises, men at påvise det ville kræve, at man kunne påvise meddelelser fra ham, som
netop var verdensfremmede: som et lys, der netop ikke var af denne verden, eller
endnu bedre: et syn, som reelt ændrede vores virkelighed: At slaget ved Armageddon
f.eks. reelt fandt sted, og at Himmel og Helvede åbnede sig for os.
Fænomenologisk må en transcendent Gud manifestere sig gennem mirakler, dvs.
ting der hænder mig, og som netop går ud over denne verdens lovmæssighed. En
transcendent Gud er en objektiv og udefrakommende Gud. Men da mirakler ikke er
en del af min personlige erfaringsverden, og da en objektiv bevisførelse for en transcendent Guds eventuelle eksistens ligger udenfor dette projekts fænomenologiske
sigte, vil jeg holde mig til det immanente spor.
I det foregående nåede jeg frem til at opfatte det åndelige liv - her i betydningen: det
liv der har med ånder at gøre - som en projektion af det subjektive liv. Samtidigt slap
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jeg den traditionelt meget skarpe skelnen mellem individuelt og kollektivt liv, ikke
sådan at forstå, at jeg mener, at vi kan læse hinandens tanker, men at vores individuelle tanker øser af den samme fælles viden og erfaring. Det åndelige liv i denne forstand - dvs. som viden - vil altid i al overvejende grad være fælles. Det trækker på
den samme fælles erfaring, som rækker langt tilbage i historien.
Derudover er det åndelige liv - nu forstået som det liv, der handler om bevidsthed dog også både det, jeg selv som bevidsthed er, og det er alt det, som jeg ser som bevidst i inkarneret form, dvs. mine medmennesker, som jeg udover bevidsthed også deler tanker og følelser med, og det er livets skabninger i helt bred forstand.
Men hvis man forestiller sig, at Gud i ordets monoteistiske betydning er helheden
af hele denne fond af i sig selv fragmenteret bevidsthedsliv, hvilken reel virkelighed
kan denne forestilling om Gud så have? Er den et reelt udtryk for en eller anden form
for integreret sammenhæng i denne, som det ser ud ud fra et individuelt perspektiv,
absolutte fragmentering? Objektivt ser det ud, som om der er en sådan sammenhæng:
Verden, som vi oplever den, fungerer faktisk sammenhængende. Men er denne sammenhæng også subjektiv? Har eller er verden, som vi kender den, et i sidste ende helt
og udelt subjekt?
Som jeg sidder her og gør mig disse tanker, virker det nærliggende at se Gud
analogt med den måde, verden objektivt fungerer på, som dét subjekt, der i sidste
ende samler verdens fragmenterede subjektivitet i sin egen helhed, således at verden
også subjektivt fungerer som et hele. Det svarer til at sige, at verden fungerer finalt,
og at vi hver især i sidste ende er en del af denne finalitet.
Det ligner en naturlig logisk følgeslutning, men er dette subjektive hele reelt subjektivt, eller er det bare et højere objektivt perspektiv, som jeg som menneskeligt subjekt er i stand til at forestille mig og i et vist omfang leve mig ind i, og hvorfra jeg
kan betragte den objektive helhed, som om den også var subjektiv og dermed final?
Kan man forestille sig, at denne verdens individuelt opsplittede subjektivitet samtidigt og uden adskillelse udgør en ikke bare objektiv men også subjektiv enhed? Det
kan man sagtens, og set i det her udviklede perspektiv føles det både logisk og rigtigt,
men reelt er der tale om en logisk hypostasering, dvs. en objektivering af en forestilling, der rækker udover den fænomenologisk givne horisont. Det føles rigtigt, og det
kan være sådan, at det er: Som at slippe sin egen lille isolerede intentionalitet for at
vende sig og se lige ind i solen. Men hvad ser solen?
Det er vist så langt jeg kan komme ad dette spor.
Jeg prøver en gang til: Hvis der er en Gud, må han være et subjekt, som på en gang
inkluderer og transcenderer al individuel subjektivitet. På denne måde må Gud være i
mig og leve igennem mig i dette helt individuelle perspektiv, som er mit, med dets
helt særlige muligheder og begrænsninger. Jeg er Gud som mig på samme måde, som
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ethvert andet subjekt er Gud som sig. Det må gælde for ethvert bevidsthedsvæsen.
Hvis det er det bevidsthed er.
Hvis det derudover er sådan, at bevidsthed, udover at være frihed, også er bærer af
den logiske regelbundethed, som jeg gennem min omend af mig og mit begrænsede
fornuft ser livet udfolde sig med71 , både når jeg kigger tilbage gennem den biologiske
udviklingshistorie, og når jeg ser på det sociale liv, som jeg konkret møder det i dag,
så er bevidsthed, udover at være blot og bar grundløs frihed, også et kreativt potentiale med en bestemt målrettethed. Måske er det sådan, at bevidsthed er det potentiale, som i samspil med verdens materialitet, gennem de 4,5 milliarder år jorden har
eksisteret, har skabt den udvikling, som har bragt os derhen, hvor vi på godt og på
ondt befinder os i dag. Måske er det dette samspil, som har skabt verden? Måske er
det det Gud er?
I givet fald er det en Gud, som hverken er almægtig, alvidende eller algod, men
som til gengæld fremstår som utroligt kreativ og utroligt large i forhold til al den død
og lidelse, som hans kreativitet fører med sig, og som jo i sidste ende er hans egen.
Det er ikke til at vide, om der er et højere (transcendent) mål med det, han foretager
sig, eller om han bare “leger” materiens utallige muligheder indenfor rammerne af et
regelsæt, han selv har sat op72.
Det er ikke en hypotese, vi har nogen mulighed for at efterprøve, men som
forestilling bringer den os fra at have været blind, sjælløs tilfældighed i darwinistisk
forstand til at være en del af et åndeligt fællesskab, hvis rækkevidde vi ingen mulighed har for at gennemskue.
Jeg kan gå et skridt videre i denne leg med hypoteser og forestille mig, at Gud er
selve den overordnede enhed, som bevidsthedens og materialitetens dialektik i sidste
ende udspringer af. Det vil bringe mig tættere på den traditionelle transcendente opfattelse af Gud som den enhed, der omslutter alt uden at være identisk med det.
Logisk er det bestemt muligt at forestille sig, at verdens dialektiske udfoldelse dvs. det forhold at enhver enhed er en potentiel flerhed, og at dette potentiale udfoldes i et dialektisk samspil mellem modsætninger - i sidste ende kan føres tilbage til
én ikke yderligere reducerbar enhed (en slags omvendt atom), hvoraf alt udspringer.
Der er her tale om en abstraktion, som helt overskrider den kendte verdens dialektiske relativitet. Gud kan på denne måde ses som en slags logisk endepunkt på samme
måde som når makrofysikerne taler om den uendeligt komprimerede materialitet,
som må have været før Det Store Brag.
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Svarende til Platons og Aristoteles’ forestilling om fornuftens universelle enhed.
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Svarende til den hinduistiske forestilling om Shivas dans.
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Fordelen ved den første og klart immanente opfattelse af Gud, dvs. Gud som materialitetens iboende bevidsthed, frihed og kreativitet, er, at forestillingen om Gud forbliver immanent som en forestilling om livets egen iboende kraft og dynamik. Den er
tæt på at holde sig indenfor rammerne af det umiddelbart konstaterbare: Med-bevidsthed er uden videre synligt for ethvert bevidsthedsvæsen, som ikke har gennemgået
en længerevarende uddannelse med henblik på at overse den, og vi kan uden videre
se den enorme kreativitet, hvormed liv på alle niveauer udfolder og udvikler sig. Når
jeg ser tilbage over det spand af tid, som vi i dag kan overskue, er det svært ikke at se
en bestemt retning i bevægelsen, og at tillægge denne bevægelse subjektivitet og intention er kun et enkelt lillebitte skridt ud over kanten.
Det svarer til at sige, at livsprocesserne i sidste ende er finale snarere end blot
kausale - uden at jeg dog kan sige, hvad hensigten i sidste ende er. Umiddelbart vil
jeg gerne se denne hensigt som positiv og menneskeheden som udviklingens
foreløbige klimaks, men min egen analyse af mennesket som invasiv art er ikke til
megen hjælp lige her.
Det giver dog mening, når jeg betragter den måde livsprocesserne forløber på: Det
er svært at se og forstå dem som blot og bart tilfældige. Denne opfattelse er derudover hverken mere eller mindre i overensstemmelse med den viden, vi har, end den,
der vil se bevidsthed som et bifænomen, der følger af materiens udvikling. I begge
tilfælde er der tale om tillagt betydning: Det eneste jeg reelt kan konstatere er at
livsprocesserne forløber og at der er bevidsthed om dem.
Fordelen ved den anden og næsten transcendente opfattelse er modsat, at den netop
overskrider livets iboende finalitet i en enhed, som omfatter Væren i dens fulde helhed som bevidsthed og materialitet. Den gør det muligt at se tilværelsens allermest
grundlæggende modsætninger som en enhed, hvor det ene er en funktion af det andet,
sådan som det netop ser ud, når vi studerer biosfærens eller det kulturskabte landskabs udvikling, hvor de materielle former kan ses som et resultat af bevidst virksomhed. Ja, næsten som størknet bevidsthed, dvs. den konsekvens af bevidst handling, som møder enhver ny intention.
I alle tilfælde - inklusive den naturvidenskabelige opfattelse af bevidsthed som en
avanceret funktion af den materielle menneskehjerne - er der dog tale om det lille
skridt ud over den kant, som logikken nødvendigvis må føre os frem til, når vi tænker
vores tanker ud i deres fulde konsekvens. At afvise dette skridt som en mulighed er
for mig at se udtryk for en falsk pragmatisme, som slører selve den grænse for vores
viden, som er afgørende for den værensundren, som åbner os for os selv og for verden. Tankernes artikulering er det værktøj, som fører os ud til den kant.

Religiøs virkelighed og mening for det moderne menneske
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Den religiøse tilgang til verden har også i dag sit eget niveau af virkelighed som en
forståelsesform, der kan bringe individet i overensstemmelse med dén fælles subjektivitet, som det jo objektivitet set er en del af. Objektivt set fungerer verden jo som en
helhed både socialt og biologisk, og religiøsiteten kan her ses som en bestræbelse på
at overvinde denne grundlæggende uoverensstemmelse mellem min objektive og subjektive væren.
Eksistentielt set kan man sige, at den religiøse tro befrier mig for et niveau af min
ensomhed: Jeg er stadig alene som person og fysisk krop, men jeg har mulighed for at
bringe mit liv i overenstemmelse med den overordnede intention og mening, som min
tro viser mig. Derudover giver troen mig mulighed for at afbøde noget af den for det
moderne menneskes specielle fremmedgjorthed overfor den verden, som naturvidenskabens profane tro har desubjektiveret og dermed adskilt os fra.
Hvis man siger, at Gud i kristen religiøs forstand døde med sækulariseringen, så er
Han i dag afløst af Udviklingen, dvs. den videnskabelige, teknologiske og
økonomiske udvikling, som manifesterer sig ligeså objektiveret og billedgjort, som
den kristne Gud gjorde det, men med den væsentlige forskel, at den ikke i sig selv er
bærer af nogen opfattelse af, hvordan mennesker kan og bør leve med hinanden, dvs.
tradition, sædvane, moral og etik.
Det er dog muligt at gøre den kapitalistiske ideologi til den tro, der skal give livet
mening. Som ideologi giver den os faktisk en række nye værdier og kultformer som
f.eks. forbruget og julen som forbrugets fest, mors dag, fars dag og her sidst black
fridag. For reelt troende forbrugere, dvs. forbrugere som reelt tror på den individuelle
grådighed og forbrugets velsignede funktion som fællesskabets motor, er disse
værdier og former reelle.
Man kan sige, at den kapitalistiske ideologi her står som et alternativ ikke bare til
de traditionelle religioner men også til humanismen som det system af værdier, der
forsøger at komplementere den værdifri naturvidenskab. Videnskab og kapitalisme
går hånd i hånd der, hvor både humanismen og de traditionelle religioner bliver
svævende. Det er dog en trosform, som er renset for åndelige værdier, dvs. forestillinger om bevidsthed, intension og overordnet mening, og derfor ikke nogen mulighed
for den åndeligt søgende, som stadigt lider under sækulariseringens chok. For den,
der længes efter Gud, kommer forbrugsfesten snarere til at stå som symbol på selve
meningstabet - som en slags antitro.
Det betyder, at selvom de traditionelle religioners verdensforståelse er i modstrid
med det vi i dag reelt og videnskabeligt ved om verden, så kan det stadig både af personlige og af samfundsmæssige grunde være fristende at søge tilbage til den tro, som
gav mening til det liv, mennesker levede i tidligere tider.
Det er dog ikke muligt alene ved tankens hjælp at genindsætte Gud i hans gamle position. Faktisk ser det ud, som om evnen til helliggørelse, dvs. evnen til i en følelse af
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hellighed at opleve subjektivitet i en objektiveret billedlig form, formindskes i takt
med, at den begrebsligt rationelle fornufts vægtning i ens verdensbillede øges. Troen
er der måske, men følelsen af hellighed er mindsket eller helt forsvundet - på godt og
på ondt.
Den særlige emotionelle kraft og virkelighed, som f.eks. gjorde tidligere tiders
forestillinger om Himmel og Helvede skræmmende og dermed også motiverende for
mennesker, er mindsket. Tanken om fortabelsen og Helvedes pinsler spiller i dag ingen stor rolle - heller ikke for mennesker, der opfatter sig som kristne i traditionel
forstand. Den er rykket fra mainstream ud på den fløj, som kaldes fundamentalistisk,
og som af almindeligt tænkende mennesker opfattes som absurd og desperat.
Det er der uden tvivl flere grunde til, men en af dem er givetvis det virkelighedstab, som den begrebslige rationalitet har påført de religiøse forestillinger, og som gør
det nemt for os at gøre os fri af de mere ubehagelige sider af den. Det er i sig selv
positivt: Man kan sige, at vi selv som troende har frigjort os fra religionernes
bogstavelige virkelighed, og vi kan se på kalkmaleriernes rædsler som sjove udtryk
for en svunden tids opfattelser.
Jeg kan også stadig - selv som ikke-troende - blive berørt af stor religiøs kunst,
men det er det medmenneskelige, der berører mig. Guds moders lidelse foran korset,
når jeg lytter til en af de mange bevægende udgaver af Stabat Mater, berører mig men som et billede på den enorme menneskelige lidelse, som livet indebærer. Det er
den slags lidelse, jeg forbinder mig med. Guddommelig lidelse lader mig uforstående.
Den virkeligt troende foretager slet ikke denne skelnen: Han hengiver sig bare ind i
Guds Moders lidelse og identificerer sig med den og forbinder dermed det guddommelige og det menneskelige i sig som det almene i det konkrete.
Den tro, jeg som rationelt tænkende menneske vil kunne tænke mig frem til, vil være
intellektuel, dvs. blot forstået og uden konkret motiverende følelse, eller jeg vil
måske kunne opfinde en slags som-om tro, dvs. med en klar (omend måske i øjeblikket glemt) bevidsthed om, at det her er noget, vi leger for at få gang i de rigtige
følelser - og i næste uge prøver vi med nogle andre billeder fra en anden tro. For den
virkeligt troende findes et sådant alternativ ikke: billedet er den virkelighed, han som
troende går ind i: Som istidsmennesket, der konkret og fysisk er på vej ned i Åndernes Hule.
Man kan sige, at jeg med min begrebslige indsigt har taget en række afgørende
skridt videre i min erkendelse af verden og i dag lever i en helt anden og langt
bredere vision, som på det konkret fysiske plan indkluderer kort, globus og tredimensionale oversigter over galakser og deres placering i forhold til hinanden. Der er helt
konkret ingen plads til subjektivitetens objektiverede himmel. Man kan sige, at den
profane verden har opslugt den himmelske.
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Når først vi har spist af kundskabens træ, er der ingen vej tilbage. Selvom der
stadig er folk, der argumenterer for at verden blev skabt på syv dage for godt fire
tusinde år siden, så strider det mod det billede, vi med rationelle og videnskabelige
metoder har bygget op af den verden, vi lever i. En tro, der strider mod det, vi samtidigt godt ved, bliver desperat og destruktiv.
Selve den idealt visionære og metaforiske indsigtsform er dog stadig relevant som en
måde at forbinde nytilkommende viden med den gamle og med vores kulturelle baggrund som helhed til nye former for motiverende syntese. I den forstand kan man
sige, at de demokratiske samfunds frie kunst- og kulturliv et langt stykke ad vejen
fungerer som videnskabens subjektiverende modpol - efter nogenlunde de samme
principper som den religiøse fabuleren, inden den blev systematiseret og lagt i faste
rammer som religion. Uden at kunst og videnskab dog på noget tidspunkt for alvor er
bragt i udveksling med hinanden73 .
Visionen samler min forståelse i et billede, men hvis det billede reelt skal bringe
mig videre, må det være i overenstemmelse med det jeg ved. Det er den måde det
menneskelige subjekt udvikler sig på både personligt og som fællesskab - i et samspil
mellem analytisk refleksion og intuitiv syntese. Det, som i givet fald skulle være
fremtidens religion, må derfor inkludere videnskaben på en måde, der subjektiverer
den og gør den eksistentielt og socialt meningsfuld.
På det filosofiske niveau svarer det til den måde den eksistentielle fænomenologi
forholder sig til naturvidenskaben. Den inkluderer den indenfor subjektiveringens
større ramme, dvs. den ser den i forhold til det personlige og kollektive subjekt, som
den konkrete undersøgelse udføres af og til gavn for. Set i forhold til filosofien er visionens rolle at sammenfatte dens indsigt på en intuitivt motiverende måde.
At beskrive, hvordan en sådan fremtidens religion mere konkret kunne komme til
at se ud, ligger udenfor dette projekts ramme, men jeg tror, at den kommer til at opgive sit særlige projicerede gudsbillede. Den indsigt og det socialt fungerende fællesskab, som en sådan vision vil kunne give os, må for at være i overenstemmelse
med det, jeg ved og ikke ved, nødvendigvis være immanent, dvs. indenfor rammerne
af den fænomenologiske horisont. Denne svarer i det mindste metaforisk til den
makrofysiske ramme, som naturvidenskaben arbejder indenfor, og som udgøres af
Det Store Brag på den ene siden og Universets eksplosive udvidelse på den anden.
Det indebærer samtidigt, at vi som fællesskab selv tager vores subjektivitet og
dermed også vores ansvar som fællesskab på os, hvilket dog vil kræve, at vi udvikler
en form for demokrati, som det i dag knap nok er muligt at forestille sig. Samtidigt
med at Jordens befolkning er mangedoblet siden den demokratiske ideologis kreative
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Der er dog videnskabsmænd, der har skrevet sciense-fiction romaner, og hvis man lytter til en anderkendt
forsker som Eske Willerslev, så er der ikke nogen tvivl om, at en livlig fantasi i kombination med personlig
vilje og selvdisciplin kan være en effektiv tilgang til videnskabelig nyskabelse. Se Frøkjær (2015).
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år, så har vi dog også udviklet en informations- og kommunikationsteknologi, som
burde kunne fungere samlende på menneskeheden som subjekt.
Endeligt er der selve den metafysiske undren, som må være det, der
grundlæggende konstituerer mennesket som åndeligt væsen, dvs. et væsen, der reflekterer og undrer sig over sit eget bevidste tilstedevær i verden. En forudsætning for
denne form for åndelighed er, at man både giver afkald på at drukne sin uvidenhed i
viden og at befolke den med projicerede fantasivæsener.
Selve oplevelsen af hellighed er bundet til idealitetens konkrete besjæling og
ophæves med dennes afsjæling, men den kan til en vis grad erstattes af den samlende
kraft, som stadig ligger i symbolet: Jeg kaster mig ikke ned i hellig rædsel, når månen
går ind og skygger for solen, men jeg kan stadig blive berørt af det kosmiske drama,
jeg bliver vidne til, og som i ét konkret moment samler den ellers abstrakte og lidt
blodløse viden, jeg har om universets indretning og funktion. Pludseligt ser jeg det
udspille sig for øjnene af mig, konkret og håndgribeligt: Det bliver mørkt - og jeg kan
umiddelbart sanse og føle betydningen af de to gigantiske himmellegemers
bevægelser. Det er på en gang konkret og abstrakt.
Denne konkretisering af det tankemæssigt forståede men endnu ikke konkret følte
er nok det tætteste vi som begrebsligt tænkende mennesker kommer til det hellige, og
man kan sige, at det i en afdæmpet men også mere afbalanceret form kan have den
samme funktion: Det samler mit verdensbillede i en forståelse, som udover at være
begrebsligt tænkt, også er følt. Dermed skaber den en ny syntese på et højere niveau,
end den religionen skabte.
Når vi konkret forholder os til den verden, vi er involverede i, vil vi igen og igen
kunne opdage, at vores viden om den træder frem i sådanne ikonisk samlende billeder, som vækker vores ærefrygt eller respekt. Disse billeder (symboler) kan være videnskabelige i betydningen reelt verdensforstående, og de kan være eksistentielle
som følte illustrationer af de menneskelige vilkår - som i eksemplet med Stabat
Mater. De samler os således ikke bare i forhold til vores viden men også eksistentielt
i forhold til vores historie og væren i verden iøvrigt.
Gud er stor, som muslimerne siger, også selvom vi kun ser ham som et åbent
fravær i det univers, som i glimt viser sig for os i en større helhed, end den vi er i
stand til at rumme i det daglige. Den følelse, der omfatter disse glimt af indsigt er
ikke hellighed i traditionel forstand, fordi den er afgrænset af den begrebslige
forståelses nøgternhed. Måske kan man kalde den respekt eller ærefrygt.
Set i forhold til det metafysiske er denne måde at opfatte åndelighed på agnostisk,
men den er samtidigt gnostisk i den forstand, at den ved, hvad den ikke ved, og at den
ved, at det den ved, er relativt i forhold til det liv, vi lever - som art, kultur og individer. Den er ikke nihilistisk, fordi den anderkender den relative sandhedsværdi, som
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enhver virkende motivation og meningsfuldhed er bærer af i forhold til den virkelighed, den lever. Dette er den virkeligste af alle virkeligheder, og det virkelighed netop er. At tale om den som en illusion eller en drøm er meningsløst i og med, at der
ikke er nogen anden og mere virkelig virkelighed at sammenligne den med. Hvis den
er en drøm, så er det stadig det, virkelighed er.
Denne opfattelse er også gnostisk i den forstand, at den i det omfang, jeg konkret
er i stand til at praktisere den, fokuserer mig som et åbent nærvær ind i det givne.
Den åbner mig som en fordybelse ind i det virkeliges særlige måde at være og virke
på. Hvad det mere praktisk indebærer, er emnet for tekstens praksisdel.
Det betyder, at jeg rent faktisk kan blive klogere på livet og dermed også på Gud i
alle ovenstående betydninger af ordet - lige bortset fra hans eventuelle transcendente
eksistens - både gennem mine egne erfaringer og ved at lytte til andres, ved at studere
andre livsformer og kulturer og deres væsensforskelligt anderledes måde at leve deres
virkelighed på foruden gennem resultaterne af den moderne videnskab. Man kan sige,
at denne opfattelse giver mig det højest mulige perspektiv på både liv og virkelighed,
samtidigt med at det holder selve værensmysteriet åbent.

Tro som intuitivt integreret og motiverende viden
Historisk ser det ud til, at den religiøse måde at opfatte verden på har været med fra
fra starten af menneskets udvikling, og at den i de første mange årtusinder var identisk med selve den intuitivt visionære måde at opfatte og forstå virkelighed på. Som
forståelsesform er denne dog bredere end det, vi i dag forstår ved religion.
I modsætning til tidligere tiders mere åbne religionsformer er de moderne såkaldte
verdensreligioner kendetegnede ved at være en gang for alle fastlagte komplekser af
viden, som ikke uden videre og i hvertfald kun på et overfladisk plan kan ændre sig
med tiden. Det er f.eks. helt afgørende, at de kristne seeres åbenbaringer bekræfter og
ikke udfordrer de fastlagte dogmer.
Det betyder, at den intuitivt visionære erkendelsesform for længst har overskredet
religiøsitetens domæne og i dag udfolder sig indenfor områder som kunst, videnskab,
filosofi, design, leg osv. Det vil sige områder, som i mere bred forstand har at gøre
med menneskelig meningsdannelse. Meningsgivende forståelse er sædvanligvis
sammenfattende: den skaber sammenhæng og struktur i forskelligheden og dermed
retning i tilfældigheden. Dette gælder både på det umiddelbare og det reflekterede
niveau.
Den umiddelbarhed, som vi nærmer os livet med, kan ses som en funktion af det
reflekterede i den forstand, at den er det, der kommer ud af vores refleksioner, når
disse er ordentligt integrerede i det, man kunne kalde vores helhed. Den har således
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en historie, men udover at være personlig er denne historie dog også både naturgiven
gennem vores art og social gennem det samfund, vi er vokset op og er blevet mennesker i.
Det betyder, at den viden, vi orienterer os i verden med, udover at være eksplicit
også er implicit, og at denne implicitte viden, som vi kan være mere eller mindre opmærksomme på, har en historie, som fortaber sig tilbage i vores biologiske, kulturelle
og personlige udvikling. På grænsen mellem det biologiske og det kulturelle finder vi
anskuelsesformer, der er så generelle og kulturabstrakte, at de kan ses som generiske
for selve den menneskelige opfattelsesform. Heideggers eksistentialer kan ses som et
fænomenologisk forsøg på at beskrive sådanne anskuelsesformer og Jungs arketyper
som et tilsvarende psykologisk.
Dette umiddelbare og integrerede niveau af vores virkelighedsopfattelse kan
naturligvis være mere eller mindre klart set og intenst følt, foruden at det kan være
mere eller mindre modsætningsfuldt eller direkte i splid med sig selv, og en anden
måde at beskrive det på er at sige, at det er identisk med det vi reelt (i modsætning til
mere overfladisk tænkt) tror på. Dette indebærer, at der findes ateister, som lever som
troende og troende, hvis tro knækker, når det kommer til stykket, og som i det
afgørende øjeblik viser sig ikke at tro på det, de troede, at de troede på.
Tro i denne betydning af ordet kan beskrives som den konkret opfattede abstraktion eller generalitet, som jeg umiddelbart læser ind i min verden, og som gør den
forståelig og sammenhængende for mig fra øjeblik til øjeblik. Den er det, jeg umiddelbart - dvs. uden at behøve at tænke over det og ofte i modstrid med min sprogligt
reflekterede anskuelse - lever efter. Den virkelighed jeg, for at bruge Sartres billede,
bekræfter med mine fødder, ved at leve efter den dag efter dag.
Tro i denne forstand kan også beskrives som en kvalitet ved den måde, jeg
forholder mig til min viden på - det der gør den virkelig og virksom. De forestillinger,
jeg tror på, er dem, der reelt motiverer mig og skaber mit liv. De dækker hele spektret
fra det instinktive til det klart sprogliggjorte og reflekterede men i en integreret form,
som sædvanligvis dog er underlagt et mere eller mindre.
Nogle opfattelser ligger dybere i os end andre, og det er sædvanligvis dem, der
tager over, når vi bliver pressede eller på anden måde kommer ud i usædvanlige situationer. I denne sidste forstand kan man endog sige, at vi kan have flere niveauer af
tro, som sætter os i stand til umiddelbart at leve det liv, som vi gør, men som kan
skifte efter omstændighederne.Vi taler om barnet eller barnagtigheden, som kan
dukke op i os, på samme måde som vi på forhånd ikke kan vide, hvordan vi vil reagere i en katastrofesituation eller stillet overfor døden. Ekstreme situationer kan på
godt og på ondt afsløre helt nye og ukendte sider at os selv - dvs. af vores tro i denne
særlige betydning af ordet.
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Tro i den snævrere religiøse forstand er det engagement og den tillid, jeg umiddelbart
møder det hellige med, og som for den reelt troende giver det karakter af følt viden.
Den virkeligt troende tror ikke på Gud i ordets løse betydning; han ved, at Gud er allerede inden han begynder at tænke over det. I den bredere betydning af ordet er det
den tillid, jeg møder den for mig virkende virkelighed med, og det er den grad af
virkende væsentlighed eller mening, som jeg er i stand til at tillægge min opfattelse af
det liv, jeg lever.
Denne umiddelbare form for tro, kan naturligvis blive udfordret af refleksionen,
og dermed blive udsat for tvivl, men i sine mere grundfæstede former er den ikke
bare viden men også erfaring. For den, der har set Gud eller konkret været igennem
en nærdødsoplevelse, er der ikke mere tvivl end der er for den, der lever med tyngdekraften.
Tro i den ovenfor beskrevne betydning adskiller sig fra såvel det løst antagede
som det blot og forbigående følte ved at være en grundfæstet del af min verdensopfattelse som en følt viden. Det er sådan virkeligheden er, allerede inden jeg begynder at
tænke over det, og selv, når jeg tænker grundigt efter, vil jeg sædvanligvis ende med
at blive bekræftet i min tro.
At troen er umiddelbar og intuitiv betyder således ikke, at den nødvendigvis står i
modsætning til en begrebsligt rationel tænkemåde. For et rationelt tænkende menneske vil den et langt stykke af vejen netop være et resultat af rationel tænkning: Som
den umiddelbare tillid jeg som forsker i min dagligdag er i stand til at omfatte resultaterne af min forskning med, uden at jeg behøver at gentage alle beviserne. Troen
eller den reelle mangel på samme kan dog også være i modstrid med det, jeg på det
reflekterede plan bekender mig til: Som når jeg f.eks. som ernæringsekspert glemmer
selv at tage mine vitaminpiller.
Der, hvor min opfattelse har grundfæstet sig som tro, er rationaliteten dog klart
sekundær i forhold til den følte viden. Man kan sige, at tanken her er troens tjener og
i det øjeblik, hvor tanken begynder at tage over, mister troen noget af sin umiddelbart
følte autoritet. I kristent religiøst sprogbrug kaldes dette for tvivl, og i andre sammenhænge kaldes fraværet af denne tvivl omvendt for forstokkethed eller fordom.
Grundlæggende er tro dog et aspekt af virkeligheden, som er nødvendigt for at få
den til at virke på dét umiddelbare plan, hvor vores liv grundlæggende forløber. Som
følelse kan troen i sig selv opleves svagere eller stærkere. Det påvirker naturligvis
dens motiverende kraft men ikke nødvendigvis dens karakter af viden. Tro kan
således både være den kraft, der driver de hellige op i bjergene, og den betydning, der
får en almindelig hverdag til at føles meningsfuld eller bare til at bære. Der hvor det
nye samtalekøkken bliver ikon for familiens velstand og trivsel.
I sin helt basale og biologiske form er tro en kvalitet ved selve intentionaliteten og
som sådan fælles for alt levende: som troen på den virkelighed, jeg som levende bev171

idsthedsvæsen allerede er involveret i. Det er den, der grundlæggende forbinder bevidsthed og verden og dermed får virkeligheden til at virke. Hvis vi mister den, som
det kan ske i ekstreme former for fortvivlelse, så vil vi helt enkelt ophøre med at leve.
Det, vi forstår ved tro i religiøs forstand, udspringer af denne grundlæggende relation til verden, men det adskiller sig fra denne ved - ligegyldigt hvor primitiv eller
uartikuleret den måtte være - at opstå som en visionær syntese, der i en eller anden
forstand er resultatet af en forudgående sproglig analyse, som rækker ud over øjeblikket i en begribelse, der er bredere end det konkret givne.
Det samme gælder for den bredere kulturelt og personligt baserede forståelse af
begrebet: Den kan ses som en måde intuitivt at samle en måske lang række af spredte
refleksioner i en umiddelbart opfattet følt forståelse, som sætter mig i stand til at
forholde mig engageret i den givne situation.

At bebo sin verden
Mircea Eliade beskriver i Helligt og profant74, hvordan det religiøse menneske gennem ritualer konstituerer og helliggør det rum og den tid, han lever i. Hvad enten der
er tale om grundlæggelsen af en by eller et privat hjem, så ses det som en gentagelse
af verdens skabelse med fastlæggelsen af et nyt centrum (templet eller arnen) for et
nyt kosmos, dvs. en ny verdensorden.
På denne måde forbinder det konkrete menneske sig med skaberguden, og han
forbinder sit personlige livsprojekt med skabelsen. Denne helliggørelse strukturerer
rummet efter det guddommelige forbillede og konstituerer på denne måde det virkeligt virkelige i modsætning til det uvirkelige, dvs. det amorfe eller kaotiske. Det som
er kosmos, dvs. orden og godt i modsætning til det, som er kaos og ondt.
I den babylonske skabelsesberetning Enuma Elish75 illustreres dette af guden
Marduk, som dræber det oprindelige urmonster Tiamat og skaber verden af hendes
krops dele, svarende til det, som senere udtrykkes i myterne om helten, der dræber
dragen og finder en skat i dens hule. Hver del af Tiamats krop får sin plads i den nye
verdensorden.
Enhver ny grundlæggelse opfattes efter denne måde at tænke på som en gentagelse af den oprindelige verdensskabelse. Dette kaldes indvielse og giver på en gang
virkelighed, kraft og moralsk ret til det indviede - hvad enten der er tale om Konstantins grundlæggelse af det nye Rom eller om Babu, der har købt tre cykler, som han vil
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leje ud til turisterne i Kathmandu, og som derfor besprøjter dem med blodet fra den
kylling, han lige har skåret halsen over på.
I denne beskrivelse af, hvordan mennesker religiøst har konstitueret deres livsrum,
er Eliade i overensstemmelse med det, Heidegger skriver i sit lille skrift Tænke bygge
bo76, hvor han beskriver den måde, vi på en gang mentalt og fysisk tager et givent
landskab i besiddelse for at bebo det. Han beskriver f.eks det at bygge en bro over
den flod, som løber gennem landskabet, som en sådan spatialt konstituerende handling, som på en gang forener og adskiller og dermed ændrer menneskers livsrum.
Denne handling finder sted i det han kalder en fir-ening af det jordiske og det
himmelske, de dødelige og de udødelige. De dødelige er menneskene, som lever
deres liv i dette rum mellem himmel og jord, og som er dødelige i forhold til de ideale og dermed udødelige størrelser, som strukturerer deres verden. Rummet bliver på
denne måde også tidsligt både som det, der går og forgår (menneskene), og som det,
der forbliver.
Det, der konstituerer dette livsrum som meningsfuldt eller helligt i modsætning til
blot og bart funktionelt, er fastlæggelsen af ideale, men stadig også fysiske størrelser
som centrum, grænse, over- eller gennemgang i forhold til centrale, varige livsfunktioner som f.eks. kirken i middelalderbyen, der over tid må afgive noget af sin særlige
status til banegården. Eller hjemmets arne, der i dag (eller var det i går?) er fjernsynet, som må ses i modsætning til familiens bil ude under carporten.
I hedensk tid var disse ting konkret underlagt guder og dermed hellige, i kristen tid
blev de helliggjorte af præster og viet til helgener. I dag ser vi dem ikke på denne
måde, men i det omfang vi tager vare på dem, som Heidegger udtrykker det, har de
den samme ordnende eller meningsgivende funktion. Men da vi, ifølge Heidegger,
ideologisk har afskåret os fra vores forbindelse til de udødelige, så har vi også glemt
vores omsorg for dem, og vores livsrum bliver til et krydsfelt af tilfældigt sammenbragte funktioner. Indtil en ny ideologi har manifesteret sig og har skabt en ny slags
livsrum.
På denne måde kan man sige, at forskellige tider har konstitueret forskellige
udødelige: Engang omkring kirken og senere med konkurrence fra banegården.
Denne struktur kan stadig ses, når jeg betragter byen med fortidens blik, men reelt er
den trådt i baggrunden og erstattet af bilernes og forbrugets mentalt fysiske strukturer.
Som når jeg kører ned til Holbæk og parkerer min bil på en af de parkeringspladser, der mere eller mindre omkranser den centrale bydel, og derfra går op i
handelsgaderne. Som turist vil jeg stadig kunne finde både kirken og stationen, og jeg
vil kunne orientere mig derudfra i forhold til min sightseeing, men reelt er det mange
år siden, jeg er ankommet til Holbæk med tog. Som oftest går jeg bare op for at han76
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dle, oser måske lidt rundt i håb om at blive fristet af et eller andet og kører derefter
hjem igen - efter måske at have taget en kop kaffe på en af gågadens efterhånden
mange caféer.
Selv på det helt personlige plan har jeg mit eget lille ideale rum, som jeg genskaber omkring mig overalt, hvor jeg kommer frem og skal tilbringe en nat eller et par
år: i et telt, på et hotelværelse eller i en lejlighed. Når jeg ønsker at tage særlig vare
på det, tænder jeg et lys.
Disse grundlæggende mentalt-fysiske strukturer rækker tydeligvis langt tilbage i den
verden, vores art er opstået af. Selv for de allertidligste organismer må det have været
af betydning at kunne skelne mellem op og ned, og ethvert habitat har sine artsspecifikke subjektive strukturer, som giver orden og retning til de forskellige beboeres
bevægelser både i forhold til hinanden og i forhold til det enkelte individs egne behov
og aktiviteter.
Disse måder subjektivt at strukturere verden på må således formodes at have deres
egen udviklingshistorie. Med disse analyser er vi således tæt på det sted, hvor vores
biologi, dvs. det artsspecifikke, sætter grænserne for det kulturelt mulige. Den måde
hvorpå Eliade beskriver, hvordan det hellige strukturerer det menneskelige rum og
den menneskelige tid, svarer til det, den sweitsiske psykoanalytiker Carl Gustav Jung
i sin analyse af mytologi, eventyr og drømme kalder arketyper. I begge tilfælde er det
tæt på det, Heidegger i sin eksistential fænomenologiske analyse i Væren og tid 77
kalder eksistentialer.
De tre analyser tager udgangspunkt i forskelligt materiale og er derfor forskellige.
Heideggers filosofiske analyse kan siges at være den mest almene og dermed tættest
på det, der definerer mennesket som art. I et skrift som Tænke bygge bo er han dog så
tæt på en poetisk metaforik, at han må siges at have givet afkald på denne særlige
filosofiske almenhed. De to andre udspringer af hver deres fagspecifikke kulturelle
materiale og illustrerer dermed den filosofiske analyse indenfor hver deres fag.
Den anden vej rundt er det også muligt ud fra disse noget nær artsspecifikke subjektive strukturer at aflæse de spor, som forhistoriske mennesker har sat sig i landskabet: Det er sådan, den menneskelige bevidsthedsform grundlæggende strukturerer sin
fysiske verden på, og denne struktur kan aflæses på samme måde, som man kan
aflæse et dyrs artsspecifikke intentioner af de spor, det har efterladt sig i sneen.
Tilsvarende er der tegn, der afslører, når det er mennesker, der har været på spil.
Når jeg ser tro i hele det spektrum, der går fra den instinktivt givne indstilling, som
biologisk forbinder mig med verden, til den religiøst baserede fromhed og den begrebsligt baserede meningsfuldhed, så må det også være muligt at fordybe denne tro
77
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eller meningsfuldhed ved at tage vare på sine udødelige - uden nødvendigvis at blive
religiøs i traditionel forstand.
Som når jeg f.eks. har en buddhafigur stående i mit rum, ikke fordi jeg er buddhist
i religiøs forstand, men fordi den ved sit blotte tilstedevær minder mig om den
udødelige, som er bevidsthedens bevidsthed om sig selv. I perioder kan jeg næsten
glemme den, men jeg kan også tage vare på den ved at tænde et lys, eller jeg kan
komme til at tænke på oplevelser, som relaterer sig til den, eller jeg kan læse en bog,
som uddyber dens meddelelse.
På samme måde kan jeg se min homerlæsning som en tilsvarende sammenfattende
aktivitet, der gennem årene har holdt mig i kontakt med en række af mit livs
udødelige. Som ung opgav jeg mit filologistudie, og set i forhold til de ting, jeg siden
har beskæftiget mig med, forekom det meningsløst, men ind imellem føltes det alligevel godt at læse et par sider: Det forbandt mig tilbage i min historie til noget, som
var vigtigt engang og på et vist plan stadig var det: Min far, der læste højt for mig af
Odysseen og den forbundethed, jeg som barn følte til de store oldtidskulturer og
naturhistorisk tilbage til dinosaurer, kvastfinner og trilobitter. Min fascination af det
at rejse. Det tre tusinde år gamle græske sprog, der også i dag fortæller mig om andre
måder at tænke og at binde sine tanker sammen på.
Sammen med Buddha står også de homeriske digte som fem ikoniske bind i mit
rum. På en måde, som jeg ikke tænker på i det daglige, forbinder de mig faktisk med
mine aner helt tilbage til livets begyndelse og med det projekt, som jeg sidder og
skriver på nu, og hver gang jeg læser en sang, giver jeg på en gang kraft til disse
udødelige og til mit projekt.
Omvendt kan man også sige, at mit projekt er den linse, som samler mine mange
og spredte udødelige (her i en på en gang bredere og mere personlig betydning end de
havde for Heidegger og især Eliade) i forhold til det konkrete liv, jeg lever: når jeg f.
eks vandrer i bjergene på Kreta eller går rundt i gaderne i Patan og oplever Newariernes særlige buddhistisk-hinduistiske religion, som den udfolder sig i morgentimerne, eller bare løber en tur for at holde min efterhånden gamle krop levende og
følsom overfor det liv, som jeg i dag er mere optaget af at forstå og beskrive end af at
erobre.
Det giver mening og dermed også styrke til den følelse, som motiverer mit liv - i
en form, der er så komprimeret, at den opleves som magisk: Som jeg sidder her ved
tasterne fornemmer jeg umiddelbart den forbindelse tilbage til de fjerne bevidsthedsformer, der stadig sidder som et skjult og af andre erkendelsesformer modificeret potentiale i min krop, og som også min skriven i sidste ende udspringer af: Som en
amulet, der giver mig en helt særlig kraft til at møde det åbne og ukendte, som e uafsluttet tekst og et uafsluttet liv er.
Tiden forløber irreversabelt og som nutidigt menneske har jeg ingen mulighed for
at gå tilbage til tidligere tiders erkendelsesformer. Jeg kan ikke glemme det, jeg ved,
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og på den måde genskabe shamanens eller middelaldermunkens bevidsthedsform i
mig. Denne form for nostalgisk bevidsthedskultur gør mig tværtimod uautentisk og
gold, fordi den berøver mig min virkelige virkelighed.
Det, jeg kan gøre, er at samle fortiden som fortid, fremadrettet i en nutidig
bevægelse, dvs. ved at være til stede nu i dette landskab med mine udødelige samlede
bag mig. Det kræver dog en rodfæstethed i øjeblikkets kontekst, og selvom det
primært er som følende krop, at jeg står her, så er denne følte rodfæstethed også resultatet af en forudgående fordybelse, som inkluderer både forestilling og sproglig
refleksion. Dermed får også begrebsligheden en central og eksistentiel betydning,
som forbinder os tilbage til det motivationelle grundlag, som den ellers fjerner os fra.

Sammenfatning
Efter denne helt personlige sammenfatning og inden jeg går videre med at beskrive
den begrebsligt rationelle tankeform, sådan som den udvikler sig af den visionære, vil
jeg forsøge at opsumere den forståelse af denne, som jeg er nået frem til i det
foregående. Der er tale om en i sig selv enkel og præcis men almen form, som udfolder sig i en række forskellige sammenhænge, og som derfor har ført min undersøgelse vidt omkring.
Som det er blevet beskrevet, udspringer den visionære syntese af selve den sprogligt reflekterede fordobling af bevidsthedsstrømmen, som opstår med sprogets
tilblivelse, og den må ses som sindets spontant symbolske syntese af det benævnende
sprogs analyse. Hvor sproget opløser oplevelsens enhed ved at belyse dens enkelte
dele, så sammenfatter visionen denne analyses dele i en ny umiddelbart begribelig og
følt helhed.
Visionen får på denne måde en medierende funktion i samspillet mellem den reflekterende tanke og den effektuerende fornemmelse. Visionens funktion er her at
sammenfatte en række måske spredte tanker i et enkelt billede, som i koncentreret
form er bærer af såvel forståelse som følelse, og som dermed er umiddelbart motiverende for handling. Den giver således dén følte og motiverende enhed tilbage til
oplevelsen, som sproget bryder med sin analyse, samtidig med at den artikulerer den
blot følte kropslige fornemmelse og forbinder på denne måde tanke og følelse.
Samtidig løfter den i sin symbolske form tanken op over dens blot konkret analyserende funktion og skaber på denne måde en form for konkret set abstraktion på et
tidspunkt, hvor den sproglige tanke endnu ikke er i stand til begrebsligt at sammenfatte og definere en sådan. Dette gælder både, når man ser på menneskets sproglige
udviklingshistorie som sådan og på udviklingen af de enkelte mere komplekse tankeforløb hos det moderne menneske. Ofte sammenfatter vi tingene billedligt - som en
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lys ide eller en metafor - inden vi artikulerer dem begrebsligt. Visionen skaber
således en ny og mere kompleks struktur for den menneskelige tanke og afbøder på
denne måde noget af den splittelse, som sproget i første omgang skaber - uden dog at
ophæve den.
Den visionære syntesedannelse bliver på denne måde grundlæggende for enhver form
for videregående kreativ analyse: lige fra de tidlige menneskers besjælende verdensopfattelser (kaldet religion eller drøm) til enhver form for nyskabende videnskabeligt og kunstnerisk arbejde. Forskellen på videnskab og kunst består her i, at kunsten evner at artikulere og videretænke visionen uden at ophæve dens særlige følte
mangetydighed der, hvor videnskaben netop på godt og på ondt kræver entydig begrebslig artikulation.
I rent visuelle kunstformer som billedkunst kan det ene billede intuitivt føre videre
til det næste som en rent visuel og ikke sproglig form for refleksion, men ofte vil det
visionært sete blive udtrykt og videretænkt i en sproglig metaforisk form. Det gælder
for visionær lyrik, som vi f.eks. møder den hos William Blake og det gælder for mytologisk teologisk tænkning, som den, vi finder hos den græske digter Hesiod og i de
forskellige nærorientalske teologiske sammenfatninger, hvor noget, der oprindeligt
må have været en række forskellige visioner eller metaforiske billeddannelser, bliver
tænkt sammen til en helhed, der overholder den form for sammenhæng og logik, som
netop gælder for metaforisk tænkning.
Den på denne måde kreative (dvs. nyskabende) visionære måde at opfatte og
tænke på står helt grundlæggende i modsætning til de opfattelses- og handleformer,
som udspringer af instinkt og vanedannelse - inklusive indlæring ved efterligning.
Dertil hører også den form for videnskabelig forskning, som alene består i af anvende
en given metode indenfor en tilsvarende given ramme.
Den visionære form er i sig selv ideal i den forstand, at den er billedlig, og den bliver
ideologisk i dette ords brede betydning, i samme øjeblik den bliver sprogligt reflekteret og dermed tænkt som billede i forhold til andre billeder. Det svarer til det, vi
kalder forestillinger, og som, når vi tænker og især taler med andre om dem, bliver til
meninger og synspunkter, som hurtigt også får betydning for den måde, vi er sammen
på: det som i sidste ende bliver til samfundsopfattelse og dermed til ideologi i dette
ords mere snævre betydning som interessestyret og dermed fordrejende forståelse. I
denne tekst har jeg valgt primært at bruge ordet i dets brede betydning: om enhver
form for systematisk sammentænkt metaforisk eller begrebsbaseret virkelighedsforståelse.
Det bliver dermed muligt at tage det visionære aspekt af det, vi sædvanligvis
kalder religiøsiteten, men som vi her lidt bredere kan betegne som ideologidannelsen,
på ordet som virkelighedsforståelse, inden vi ser på den i dens samfundsmæssigt ide177

ologiske og dens psykologisk defensive funktion. Den kan betragtes som et reelt
forsøg på at sammenfatte en given vidensmængde i en teoretisk forståelse, som er
bærer af den indsigt i verden og i livets dynamik, som er mulig på det givne erfaringsniveau.
Udover denne erkendelsesmæssigt set progressive funktion, har den visionære opfattelsesform også i kraft af sin evne til i sin forståelse at indbefatte viden og erfaring,
som overskrider den sprogligt artikulerede forståelse, et potentiale for regressivt at
reintegrere væsentlig viden, som er gået tabt i udviklingens fremadskridende
bevægelse. Helt bredt kan man sige, at den visionære opfattelsesform kan holde os i
kontakt med vores rødder og revitalisere det kulturelt arbitrære eller stivnede. Den
kan således fungere som det bindeled mellem den naturligt givne men uartikulerede
viden og det sprogligt forståede, som netop adskiller sig fra den blotte fornemmelse
ved sin højere grad af artikulation, uden nødvendigvis at kunne omsættes i sproglige
begreber.
Sammenfattende kan man sige, at den visionære opfattelsesform - både i dens
progressive og dens regressivt integrerende form - spiller en central rolle i den menneskelige erfaringsproces som formidler af ikke eller endnu ikke artikulerbar viden
frem til grænsen af det sprogligt artikulerbare. Denne særlige visionære artikulation
gør på en gang denne viden tydeligere for den umiddelbare opfattelse og dermed
mere præcis at handle på end den mere uartikulerede blotte fornemmelse, samtidig
med at den bringer den tættere på både metaforisk og begrebslig refleksion.
I de tidlige stadier af den reflekterede bevidsthedsforms udvikling kan man
forestille sig, at sådanne følte visioner i form af spontane drømmebilleder er mere
eller mindre identiske med refleksionens “teoretiserende” former, og at den
metaforiske tænkning udviklede sig som sammenstilling af disse emotionelt ladede
“teoretiserende” billeder. For det moderne menneske, hvis refleksionsprocesser i det
mindste et stykke af vejen er styret af en begrebsligt defineret logik, kan visionerne
stadig fungere som det, der sammenfatter de begrebslige analyser i nye synteser (ahaoplevelser), samtidig med at de bringer dem tættere på den kropsligt følte fornemmelse. Derudover kan de nu og da skabe uventede associative spring i tankeprocesserne, der bringer den i kontakt med fremmede og alligevel gammelkendte opfattelsesformer.
Også i forhold til naturvidenskaben og økonomiens kvantificerede verden spiller den
visuelle sammenfatning en afgørende rolle for vores personlige forståelse. Tal er rent
abstrakte størrelser og som sådan vanskelige at forstå på en følt måde. Vi kan f. eks.
sanse, føle og tænke os frem til, hvad et enkelt menneske er og betyder. Det samme
gælder for to og flere mennesker og selv for en menneskemængde, som vi kan se for
os. Men hvilken forskel er der på, at tusind og tredive tusinde mennesker er blevet
dræbt ved en katastrofe?
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Det gælder også, når vi taler om selve den kvantitative værdis symbolske enhed,
dvs. kroner og ører. Ti knitrende nye tusindkronesedler i hånden vil for de fleste føles
stærkere end tusind miliarder i TVavisen. For at forstå disse abstrakte størrelser kan
vi skrive dem ud med alle de mange imponerende nuller, eller vi kan stille dem op
grafisk i forskellige former for diagrammer. Dermed får vi sammenfattet abstraktionen på en konkret sanset måde, og der er et eller andet, der dæmrer. Det kan give os
en slags overblik, men det er stadig langt mere oprørende for sjælen, når en bykonge
har drukket rødvin til femten hundrede kroner flasken, end at en ansigtsløs offentlig
myndighed har brugt en milliard på et IT system, som ikke virker, og derfor må
skrottes.
Det er måske en del af forklaringen på at religioner stadig findes, og at deres
meget forskellige og gensidigt udelukkende forklaringer kan fungere for mennesker
parallelt med videnskabens forklaringer. Der opstår også nye religiøse synteser som
den muslimske Wahabisme78 og den vestlige såkaldte nyreligiøsitets New Age, som
hver på deres måde forsøger at totalisere dagens virkelighed i en samlende og motiverende vision.
Humanismen og den demokratiske bevægelse er vel det nærmeste vi, dvs. de
såkaldt demokratiske vestlige lande, kommer til en sådan samlende og motiverende
vision, men da den af metodemæssige grunde ikke kan tænkes sammen med sin
naturvidenskabelige basis, kommer den til at stå som en overbygning uden fundament, og da den ydermere ide- og institutionsmæssigt gik i stå med udbruddet af Den
Første Verdenskrig, er den svær at udbrede til resten af verden. Det er nærliggende
for nye stærke økonomier at købe det videnskabelige fundament og den effektive
teknologi, men at kassere overbygningen som forældet idealisme.
Kunsten og kulturlivet i bred forstand fungerer i dag i det, vi kalder den demokratiske
del af verden, som det sted, hvor visionære opfattelser kan opstå, udfolde sig og
forsvinde igen som en på en gang personlig og kollektiv refleksionsform, der lever sit
eget liv uden nødvendigvis at skulle tænkes sammen og forstås begrebsligt. Det forløber som en åben refleksion over tidens temaer, hvor den levede virkelighed kan
vendes på alle tænkelige måder måder - visuelt, auditivt, kropsligt, intuitivt og intellektuelt - uden at være styret af en bestemt målsætning, metode eller bare definition
af, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er det. Lidt på samme måde, som det vi så i
forbindelse med de stadigt åbne religionsformer i Australien.
Set i forhold til den menneskelige bevidsthedsforms udvikling som helhed er den visuelle bevidsthedsform kendetegnet ved, at den udover at fungere syntesedannende i
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179

forhold til den sproglige analyse, også giver vinger til fantasien og dermed sender
mennesket udover de synlige horisonters begrænsning mod en nærmest uendelig horisont af forestillede muligheder. Det var det, der nødvendiggjorde dens psykologisk
defensive side. Man kan således sige, at den fungerer både samlende, udvidende og
psykologisk defensivt men under alle omstændigheder i en form, der motiverer til
handling.
Den visuelle tankeforms begrænsning ligger i dens associative form for logik, der
betyder, at tilfældigt forbundne elementer uden videre accepteres som logisk forbundne. Det betyder f.eks, at det, der ligner, ofte vil blive opfattet som identisk: Hvis
f.eks. den tidligere konge havde store ører, kan store ører komme til at stå som tegn
på lederevner. Først en efterfølgende konkret erfaring med en række inkompetente
storørede ledere kan sætte tingene endeligt på plads, men den vil ofte være både
langsigtet og dyrekøbt, foruden at den slags erfaringer sjældent er særligt entydige.
Det er først den begrebsbaserede tænkning, der mere effektivt sætter os i stand til at
korrigere for denne type af begrænsninger.
For det moderne menneske har den visuelle tankeform dog en særlig placering
som forbindelsesled mellem den intuitive fornemmelse og den ofte altfor ensidigt
styrende begrebslige fornuft. Dette gælder på det individuelle niveau, som jeg vil
vende tilbage til i tekstens praktiske del, hvor jeg netop vil beskrive fordybelsen af
forestilligslivet som en personligt integrerende metode. Og det gælder på det samfundsmæssige niveau, hvor det, vi sædvanligvis kalder kultur og almen dannelse, kan
have en tilsvarende integrerende og kvalificerende funktion i forholdet mellem det
blot følelsesstyrede og en ensidigt intellektuelt baserede opfattelse af verden. Kulturen kan her ses som de forestillinger vi mere bredt og usystematisk gør os om det
liv vi lever - i forhold til os selv og i forhold til verden omkring os.
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7. kapitel: Begrebet og den begrebsligt givne virkelighed

Myte, begreb og filosofi
Som det er blevet beskrevet tidligere, er sproget i sig selv analytisk i den forstand at
det ikke bare navngiver entiteter men også entiteter i entiteterne. Det gør det dermed
muligt at opdele visionens helhed i mindre enheder og dermed at forstå og beskrive
dens indre dynamik. Visionen er ikke bare et følelsesladet billede, den er et billede,
der består af en række elementer (guder f.eks.), som spiller sammen på en bestemt
måde (det olympiske gudehierarki f.eks. med himmelguden Zeus som alherskeren,
Poseidon som havenes hersker osv.). Det analytiske sprog gør det muligt at tale nuanceret om visionen og at henføre den til de fænomener, som den skal forklare - når
det tordner f.eks. eller når havet har skyllet bådene væk. Det er det, jeg har beskrevet
som metaforisk tænkning.
Den begrebslige tænkning går et skridt videre i en bestræbelse på at frigøre sproget fra forestillingens associative logik og at erstatte denne med dynamisk forbundne
begrebsforhold, hvor det ene begreb definerer det andet i forhold til konkrete eksempler. Hvor man kan sige, at visionen abstraherer forståelsen fra det konkret sansede
på en måde, der er syntesedannende og motiverende, og som lægger op til en
metaforisk tankeform, så er den begrebsmæssige tænkning kendetegnet ved den erstatter metaforikkens billedlige symboler med begreber, som er abstrakte i den forstand, at de alene henviser til andre begreber og til de definitioner, som afgrænser
dem i forhold til hinanden og dermed indplacerer dem i den abstrakte helhed, som et
begrebsapparat er.
Disse begreber og begrebslige sammenhænge udspringer naturligvis af de virkelighedssammenhænge, de forsøger at beskrive, og er i sidste ende definerede ved
deres eksempler, ligesom det er den konkrete virkelighed, de bliver brugt på, der er
kriteriet for deres brugbarhed og forklaringsværdi. Hvor metaforen er kendetegnet
ved at sammenfatte kompleks men ofte også usammenhængende information under
den samme associativt forbundne hat, så giver det abstrakte begreb ved sin mere præcise afgrænsning mulighed for en langt mere præcis og nuanceret udpegning og
benævnelse af noget i forhold til noget andet og dermed også for en langt skarpere og
mere præcis form for analytisk tænkning.
Samtidig indebærer det ekstra niveau af abstraktion dog også, at tanken på godt og
på ondt bliver abstraheret fra den følte forståelsessyntese, som visionen i sin konkrete
sanselighed netop skabte. Det betyder, at jeg vil kunne tænke mindre følelsesladet og
dermed også mindre forudindtaget, men derudover betyder det også, at den abstrakte
tanke kan miste forbindelsen til sit motivationelle udgangspunkt.
181

Yderligere er abstrakte begreber kendetegnet ved, at de er definerede af andre abstrakte begreber, og de kan dermed tænkes videre til nye abstraktioner uden nødvendigvis at refereres tilbage til den konkrete virkelighed, som er deres grundlag. Abstrakt tænkning kan på denne måde miste sit erfarigsmæssige grundlag og blive til
tankespind.
Man kan sige, at den begrebsbaserede fornuft adskiller sig fra den visionære ved, at
selve henvisningen slipper sin karakter af samtidigt konkret tilstedevær: Der er en
verden til forskel på at tro på en personlig Gud, som er til stede og våger over ens
tanker og handlinger, og på et overordnet princip, der er styrende for verdens gang.
Gud lever - i det omfang jeg tror på ham - i modsætning til et princip eller et
filosofisk begreb, som i sin fuldt abstraherede idealitet tilhører en anden ontologisk
kategori.
Sådanne idealiteter opfattes i dag som en del af vores eget subjektive beredskab.
De er sproglige konstruktioner, som vi bruger til at begribe og forstå en transcendent
virkelighed med. De har ikke nogen væren i sig selv, dvs. adskilt fra den subjektivitet,
de udspringer af. Men sådan var det ikke fra starten.
De tidligste filosoffers begreber var ikke abstrakte, men blev stadig opfattede som
konkret fysiske entiteter med guddommelig bevidsthed, og hos digterne før dem
fremtræder de guder, der befolker den teologiske tænkning, ofte som personificeringer af noget, vi i dag ville kalde naturkræfter eller abstrakte begreber. Der er
således en glidende overgang mellem mytologien og filosofien: Der er næppe nogen
tvivl om, at Platon forbandt sin ideverden med en følelse af hellighed, og omvendt
var mange af oldtidens teologiske synteser givetvis politisk motiverede og dermed
mere tænkte end følte.
Den abstrakte tænknings begreber og begrebssystemer er i dag en integreret del af
det sprog, vi lærer som børn og op gennem vores uddannelsesår, og de er dermed en
integreret del af vores tilgang til verden. Sådan var det ikke for de første filosoffer,
som måtte bruge det sprog de havde. Trin for trin måtte de bygge det op til den grad
af abstraktion, som vi kender i dag.
Den begrebsligt rationelle virkelighedsopfattelse bygger videre på den instinktive og
den intuitivt integrerede vision. I den forstand tænker moderne sekulariserede europæere ofte stadig som kristne. Disse tidligere udviklede opfattelsesformer ligger
under den rationelle i en form, der er tilpasset og i bedste fald integreret i denne. De
kan dog også fungere parallelt (mange af det moderne ateistiske verdensbilledes skabere var faktisk troende kristne) eller de kan være i direkte modstrid med hinanden:
Det er faktisk muligt at mene noget andet, end det man, når det kommer til stykket,
viser sig at tro på.
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Det er derudover muligt at opleve regulære indbrud af tidligere tiders oplevelsesformer. Under normale forhold vil disse dog aldrig i dag kunne få den samme altomsluttende betydning som dengang, de var styrende for den samfundsgivne virkelighedsforståelse. Men også i dag er der intelligente og uddannede mennesker, der ser
engle, bliver besat af dæmoner eller oplever at blive omvendt til en religiøs virkelighedopfattelse, men disse oplevelser ophæver ikke den begrebslige rationalitet, som
er indbygget i det sprog, vi i dag vokser op med. En given omvendelse vil derfor indgå på en anden og mere afgrænset måde i den omvendtes følelses- og
forståelsesverden, end den gjorde for tidligere tiders mennesker.
Også lingvistisk set bygger begrebet videre på metaforen: Der findes stort set ikke
abstrakte begreber, som ikke har en konkret grundbetydning, hvilket i sig selv gør
dem til en slags følelsesmæssigt afsvækkede metaforer. Begreb og begribe er i sin
bogstavelige betydning noget, jeg gør med hånden79 .
I det følgende vil jeg prøve historisk at følge den begrebsbaserede erkendelsesform i
dens bevægelse fra den visionære og metaforisk/mytologiske form for rationalitet,
som er blevet beskrevet i det foregående afsnit, frem til den form for rationalitet, som
baserer sig på begreber, som (næsten) er abstrakte i den forstand, som det er blevet
beskrevet ovenfor. Det vil jeg gøre med udgangspunkt i den græske tanke, sådan som
den udviklede sig fra digteren Hesiod og frem til Aristoteles.
Når jeg vælger at belyse netop dette udviklingsforløb, så skyldes det dels, at det er
den proces, der er udgangspunktet for det, man i dag kan kalde den vesterlandske
tankeform, og dels fordi det græske sprog er tilstrækkeligt tæt på mig til, at jeg i det
mindste forsøgsvis kan prøve at følge dets udvikling fra Hesiods gudedynamik til den
dynamik, jeg finder i Aristoteles’ begrebsapparatur. Det ville jeg ikke være i stand til
hverken på kinesisk eller på det indiske sprog sanskrit, som er de to andre sprog i
verden, hvor en tilsvarende filosofisk undersøgelse kunne komme på tale.
Som det forhåbentlig fremgår af det foregående, er sproget, uden at være identisk
med erkendelsen, den form, denne udtrykker sig igennem. Man kan sige, at sproget er
tankens værktøj, og sprogets udvikling bliver i den forstand identisk med tankens udvikling: Som det vil blive illustreret i det følgende, er det ikke muligt at tænke tanken
længere end sproget tillader, og enhver mere radikal nytænkning må derfor finde sted
i et stadigt samspil mellem en intuitiv indsigt, som rækker udover sproget, og selve
den tankemæssige udvikling af sproget. Udviklingen af det abstrakt begrebsbaserede
sprog er et eksempel på en sådan radikal nytænkning.
Afslutningsvis vil jeg inddrage den buddhistiske filosofi, sådan som den blev udviklet i Indien fra et tidspunkt, som er nogenlunde samtidigt med den græske. Den er
i sin udviklede form ligeså begrebsbaseret som den europæiske, men den har taget en
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anden drejning end denne og vil derfor kunne fungere som et korrigerende alternativ.
Sprogligt vil jeg kunne finde en vis støtte i den etymologiske lighed, der er mellem
græsk og sanskrit som tidlige indoeuropæiske sprog.

Den mytiske tankeform
Den græske litteratur springer med Illiaden direkte ud af forhistorien med et digterværk, som er resultatet af mindst fem århundreders sproglig og narrativ udvikling,
samtidigt med at det fremstår som et samlet og fuldendt værk med et komplekst
forhold til sin egen tematik. Det er heroisk, samtidigt med at det beskriver sine
førende helte i deres altfor menneskelige svaghed, og det besynger de heroiske dyder
som tapperhed og dødsforagt, samtidigt med at det rummer næsten fotografisk klare
beskrivelser af kampens gru og destruktivitet og tilsvarende næsten paradisiske
beskrivelser af fredens velstand og glæde. Det billede, digtet tegner af de olympiske
guder, afspejler en i et og alt menneskelig verden i dens altfor menneskelige menneskelighed.
Odysseen føjer sig klart til den samme helhed, men dens opfattelse af guderne er
dog lidt anderledes: Deres verden er stadig præget af særinteresser guderne imellem,
men Zeus beskrives som den samlende og retfærdige kraft, og digtets religiøse fokus
ligger på det nære forhold mellem gudinden Athene og dets gennemgående helt
Odysseus.
At digtene er blevet opfattede religiøst fremgår af den rolle de spillede under den
store festival for Athene i Athen og af den kritik, deres opfattelse af guderne senere er
blevet genstand for. Det gør dog ikke Homer (digtenes forfatter) til en religiøs tænker.
Den rolle tilfalder den lidt senere Hesiod, hvis digte i modsætning til de homeriske er
personlige både i deres motivation og tematik. Han levede på et tidspunkt omkring
700 fvt.
I den mytologisk, teologiske tænkning, som vi møder i Hesiods digtning, opfattes
idealitet som noget konkret og materielt, og han skelner ikke mellem begreb, kraft og
person. Det betyder, at det, vi kalder begreb, opfattes konkret, ikke som en ting, men
som en person, dvs. en udødelig guddom, og den kraft denne sætter sig igennem med,
opfattes ikke som en lovmæssighed, men som en personlig villet handling. Man kan
sige at de processer, vi opfatter som kausale, i denne form for tænkning opfattes
finalt, samtidig med at de dog ofte beskriver noget, som for os ligner kausale former
for indsigt.
Det er den samme form for tænkning, som afspejler sig i de sprogformer, vi stadig
benytter os af, når vi beskriver meteorologiske forhold: Skyerne trækker sammen og
det begynder at regne. Skyerne optræder her som aktivt handlende, og hvem er det
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det, der begynder at regne? Ville vi overhovedet være i stand til at udtrykke det anderledes?
Den mytologiske tænkning kan på denne måde ses som en form for protofilosofi,
hvor de enkelte guder ofte er bærere af noget, som for os er abstrakte begreber (som
Retfærdighed eller Sejr) eller regelmæssigt tilbagevendende naturfænomener (som
Morgenrøde eller Nat), samtidig med at deres slægtskabsforhold og samspillet
mellem dem kan ses som forsøg på at forklare verdens sammenhæng og dynamik.
Retfærdighed er f.eks. en gudinde, som i kraft af det, hun er, nemlig retfærdig,
personligt varetager retfærdigheden i verden. Det ligner et forsøg på at formulere en
moralsk lovmæssighed, men konkret kan hun i princippet gøre noget andet. F. eks.
beskriver Hesiod i Værker og Dage sin arvestrid med broderen Perses og appellerer
her til denne gudinde, som Perses skal vare sig for, og han appellerer til den øverste
gud Zeus, som, hvis han vil, kan sørge for, at Hesiod får sin ret, og at broderen bliver
straffet. Som jeg læser digtet, så er det, på trods af sin kraftige og mange gange gentagne appel til Zeus, gennemstrømmet af en afmagt overfor netop dette arbitrære
forhold: Hvis han vil og overhovedet interesserer sig for det (vers 268).
Samtidig er der i digtet en klar stræben mod at beskrive noget som det, vi ville
kalde en objektivt iagttagelig lovmæssighed: At man høster, som man har sået, som
det siges i den tilsvarende danske form for folkelig visdom. At det så er en visdom,
der ikke uden videre svarer til den erfarede virkelighed er for mig at se en del af den
tvetydighed, der gennemtrænger digtet (og den folkelige visdom).
På samme måde stiger Morgenrøden op på himmelen hver morgen, men det er
ikke svært at leve sig ind i den særlige anderledeshed, hvormed oldtidsmennesket må
have afventet denne opstigning, i forhold til den måde vi selv betragter fænomenet
på, og i forlængelse heraf den særlige form for rædsel, som f.eks. en solformørkelse
må have vakt.
I Teogonien beskriver Hesiod verdens tilblivelse ud fra en række sådanne personificerede fænomener og kræfter. Der er ikke tale om en skabelsesberetning i bibelsk forstand. Derimod beskriver han, hvordan guderne blev til, og af dem var Kaos den
første, og umiddelbart derefter fulgte Jord, Underverden og Eros.
Kaos betyder svælg eller gab, og stedet kan fortolkes som en beskrivelse af den
kosmogone handling, som består i at jorden adskilles fra underverdenen, men selve
handlingen beskrives ikke, og der er ikke nogen før-første gud til at udføre den. Ud af
Kaos kom endvidere to slags mørke: Erebos og Natten, som parrede sig i elskov
(Eros) og Natten fødte Dagen og Det høje luftrum (Aiteren).
Denne beskrivelse giver faktisk mulighed for en ret klar fortolkning: Det er ikke
en beskrivelse af verdens skabelse, og der er ikke noget handlende subjekt som i den
bibelske fortælling, men det er en beskrivelse af, hvad man kunne kalde dén første
adskillelse, som gør det muligt at skelne mellem det ene og det andet. Og derudaf op185

står samtidigt den længsel efter at forenes igen (Eros), som paradoksalt nok sætter
gang i universets yderligere differentiering.
Denne fortolkning hviler naturligvis på moderne forudsætninger, og det er helt
sikkert, at det ikke er sådan Hesiod har tænkt. Men den strider ikke mod teksten, som
den står, og illustrerer måske det aspekt af intuitiv (utænkelig) viden, som visionen
kan være bærer af. Samtidig med at den naturligvis afspejler min moderne måde at
fortolke det på.
Eros selv beskrives næsten uden personificering ( dog: “som den smukkeste blandt
de udødelige guder og som lemmeløsnende”, dvs. han gør én svag i koderne) og først
og fremmest gennem sit virke (“Dem fødte Natten, idet hun besvangredes forenet i
elskov (Eros) med Erebos”) og kan sammen med andre tilsvarende konkrete og personliggjorte abstraktioner som Magt og Strid, næsten fortolkes som en slags gudernes
guder.
Det er påfaldende, at Eros herefter kun nævnes en gang til, nemlig i forbindelse
med Afrodites tilblivelse, som hendes ledsager sammen med Længsel. Herefter er det
den helt anderledes personliggjorte Afrodite, der nævnes som den, der sætter gang i
den kønnede formering. Min fornemmelse er, at Hesiod her når så langt ud i abstraktion, som han overhovedet kan, men at det hurtigt bliver for blodløst for hans religiøse fornemmelse.
Hesiods verden er ikke tidløs. Den har faktisk en historie, som kommer til udtryk i
de tre gudegenerationer og opgørene mellem de tre mandlige herskere Himmelen,
Kronos og Zeus, hvor udviklingstendensen går fra det amorft, monstruøse mod det
antropomorfe. Zeus (som er digtets centrale figur) beskrives som den gode hersker,
der fordeler alt vel, men hvis magt dog først og fremmest hviler på hans evne til at
overtrumfe verdens monstre med vold.
Hesiod har også (i Værker og Dage) en beskrivelse af fire verdensaldre: guld-,
sølv-. bronze- og jernalderen, som lidt (ud fra en rationel tankegang) selvmodsigende
beskriver verdens degeneration fra den gyldne tid under Kronos til dagens sørgelige
forfatning (under Zeus). Der er dog tale om to forskellige digte, som ifølge den
amerikanske filolog Jenny Strauss Clay betragter de samme hændelser ud fra to
forskellige perspektiver80 - nemlig gudernes og menneskenes. Og for menneskene er
det i modsætning til guderne gået tilbage. Det kan dog også stå som et eksempel på
den metaforiske tænknings begrænsning og på, hvordan betydningsmættede billeder i
deres stærke følthed kan overdøve en manglende indre logisk sammenhæng.
Det samlede billede, han tegner af verden, er vel nærmest at ligne ved en
naturvækst, som opstår ved udskillelse (som en svamp, der gennembryder jordens
flade), for derefter at differentiere sig - men indenfor en udefineret tidsramme og
styret af besjælede kræfter, som dog, set med moderne øjne, antyder bestemte
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lovmæssigheder. Det er som om guderne selv (inklusive Zeus) i et eller andet omfang
er underlagt en højere bestemmelse, som Hesiod ikke beskriver, men som senere får
betegnelser som Nødvendighed eller Skæbne.
Man kan således sige, at Hesiod rummer en klar ansats til den naturfilosofi, som
siden følger, men at det ligger i den mytologisk metaforiske tænknings metode at
være associativ og synteseskabende uden at have den analytiske tænknings evne for
entydigt adskillende distinktioner. Derfor fremtræder Zeus både som naturkraft og
som kongemagt, og fortællingen veksler ubesværet mellem det kosmogont dybsindige og det anekdotiske: Zeus tordner, fordi det er hans natur og vilje som himmelgud.
Derudover banker han enhver på plads, som truer hans almagt - foruden at han på helt
menneskelig vis roder sig ud i eskapader af både den ene og den anden slags. Dette
sidste niveau af guddommelig menneskelighed bliver dog ikke beskrevet hos Hesiod
men hos Homer (primært i Illiaden) og afslører de to digteres meget forskellige tilgange til det religiøse81.

Den første filosofi
Thales fra Milet er den første af naturfilosofferne og den, man traditionelt (efter Aristoteles) starter med, når man gennemgår filosofiens historie. Han kaldes filosof, fordi
han er den første, som giver et bud på en naturlig82 forklaring på verdens tilblivelse i
modsætning til en mytologisk. Han fremtræder som en praktisk orienteret mand, som
havde sat sig ind i sin tids viden og teknologi (importeret østfra) og benyttede den til
at løse konkrete praktiske problemer. Han beskæftigede sig med astronomi og er især
kendt for at have forudsagt en solformørkelse i år 585 fvt.
Derudover var han, ifølge Aristoteles, den første, der beskæftigede sig med
spørgsmålet om tingenes materielle årsag (aitia), det Aristoteles også kaldte deres
deres begyndelse (arkhe) eller på latin deres princip. Thales mente, at vand måtte
være det element, som mangfoldigheden udgik af, når den opstod, og vendte tilbage
til, når den gik til grunde. Denne formulering er helt klart Aristoteles’ og passer helt
præcis ind i hans overvejelser om forandring og om forholdet mellem enhed og flerhed, og det er det eneste vi ved om Thales kosmologi - udover at han mente at jorden
var en rund skive, der flød på vand.
Det der gør ham til naturfilosof er, at han fører tingene tilbage til et fysisk element
og ikke en guddom. Denne skelnen er dog knap så skarp, som det umiddelbart ser ud
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til: Både han og de efterfølgende filosoffer opfattede helt klart deres grundstoffer
(arkhai) som besjælede og guddommelige og derigennem forårsagende verden.
Også for de to andre filosoffer fra den østgræske by Milet, Anaximander og
Anaximenes, som i forlængelse af Thales arbejde var optagede af at udvikle en verdensforståelse med udgangspunkt i et enkelt grundstof, var dette stof guddommeligt
og dermed årsag til sin egen bevægelse. Det er først Leukippos og med ham
Demokrit, der lever i det 5. årh. fvt. og er nogenlunde samtidige med Sokrates, som
med deres atomteori beskriver et univers, som er rent mekanisk og dermed afsjælet.
For os er det nærliggende at forstå denne dobbelthed mellem fysik og teologi i lyset af langt senere tiders allegoriske digtning og malerkunst - den italienske rennaisancemaler Botticellis poetisk allegoriske fremstilling af Foråret f.eks. Men Botticelli
levede i en kristen tid og både han og hans samtidige var helt klare på, at billedet
skulle forstås poetisk og ikke konkret. I det 6. århundrede fvt. var den kulturelle kontekst og naturforståelsen dog meget anderledes. Som man kunne fornemme allerede
hos Hesiod, så opfattedes verden som en levende organisme, og det var derfor logisk
nok at opfatte dens kræfter som udtryk for hensigt og besjælethed.
Sådan var det faktisk stadig for Aristoteles, som opererer med en final årsag som
den sidste af sine fire former for kausalitet83 . Den første er den fysiske (stoffet), som
er den, han mener, at Thales og naturfilosofferne forsøger at indkredse. Også for Aristoteles har naturen en hensigt og dermed en form for besjælethed, og man kan forstå
de begreber og den formelle logik, han udvikler, som en udforskning af denne hensigts særlige rationalitet.
På denne måde kan man sige, at filosofien og den begrebsbaserede videnskab gradvist
udvikler sig af den visionært, metaforiske erkendelsesform uden nødvendigvis at
være i modsætning til denne. I sig selv er rationaliteten dog klart en anden og ikke
mindst føles den anderledes: Selvom flere af de tidlige filosoffer accepterede de traditionelle kultformer i det omfang de illustrerede deres egne ideer, så er der ingen af
dem, der - så vidt vi ved - selv indstiftede nye kultformer.
Det som primært adskiller den første naturfilosofi fra den mytologiske tænkning
er: At den opgiver spørgsmålet om verdens tilblivelse og historie til fordel for at
forstå dens væren og dynamik, sådan som den fremtræder nu. At den stiller dette
spørgsmål ud fra en forestilling om verden som en ordnet enhed (kosmos). Og at den
opgiver det komplekse system af guder til fordel for et eller flere fysiske grundelementer (vand, luft, ild eller jord), som fungerer som princip for den mangfoldighed,
som verden fremtræder med.
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Den sidste af de tidlige østgræske filosoffer, som var optagede af at forstå den måde
verden fysisk fungerede på, var Heraklit fra Efesos. Han bygger videre på den milesiske naturfilosofi men fremtræder samtidig som en seer, der forsøger at omsætte sin
komplekse indsigt i et uformående sprogs tanker. Hans udtrykker sig metaforisk, ofte
i korte sentenser og blev i oldtiden opfattet som kryptisk.
Hans to mest kendte udsagn: “Alting strømmer” og “Man kan ikke gå to gange
ned i den samme flod” gengives sædvanligvis i Platons måske lidt misvisende referat:
Heraklit selv var nok optaget af forandring og dermed proces, men han var ligeså optaget af stabiliteten i forandringen: at det netop er gennem modsætningernes afbalancering at harmoni opstår - som en lyre eller en bue.
Hvis man oversættet det originale Heraklit udsagn til et dansk, der er ligeså
konkret som hans græske84, så kunne det lyde sådan:
Imod dem der træder ned i de samme floder strømmer andet og andet vand.
(Fragment 12)
Udsagnet om lyren og buen kan tilsvarende oversættes således:
De (dvs. de almindelige menesker) forstår ikke hvorledes det at føres fra hinanden føres sammen med sig selv. Der er en tilbagespændt sammenføjning
(harmonia) som i en bue eller en lyre. (Fr. 51)
Det er i forlængelse heraf, at man skal forstå udsagn som:
Det er nødvendigt at vide, at Krig er fælles (dvs. alment) og Retfærdighed
Strid, og at alt finder sted i overensstemmelse med Strid og Nødvendighed. (Fr.
80)
Eller endnu kraftigere:
Krig er både altings fader og altings konge. (Fr. 53)
Eller med andre ord: Harmoni og det, som senere bliver til identitet og substans, opstår som et resultat af modsætningers afbalancering. Tingene er det de er, fordi de
befinder sig i en indre (afbalanceret) strid med sig selv.
Denne måde at oversætte på øver naturligvis vold både mod det græske og det
danske sprog, men den illustrerer den kamp det må have været at udtrykke noget,
som ligner en intuitiv indsigt i abstrakte og generelle forhold, i et sprog, som er så
84 Alle
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konkret, som det græske sprog nødvendigvis måtte være omkring år 500 fvt. Jeg har
skrevet “begreberne” med stort for at antyde deres tvetydige ontologi.
De tidlige filosoffer er alle kendetegnede ved, at de hver på deres måde nærmer
sig en almen og dermed abstrakt forståelse men med konkrete eller metaforiske eksempler. Det, vi opfatter som abstrakte begreber, har for dem fysisk eksistens, samtidig med at de bliver opfattede som udødelige, hvilket vil sige som guddommelige
og dermed besjælede. Dermed kommer de lovmæssigheder, de beskriver, til at tendere mod det finale fremfor det kausale. Det ligger dog hele tiden på vippen, som når
Heraklit i ovenstående udsagn tilføjer Nødvendighed som et vilkår ved Krigens og
Stridens virksomhed. Dermed får han det næsten bygget op til en kausal lovmæssighed. Nødvendigheden berøver så at sige de to andre deres guddommelighed og
frihed.
Det er dog tydeligt, at Heraklits vision adskiller sig fra Hesiods og f.eks. Hildegaard von Bingens ved at være abstrakt. Hildegaard havde gennem det sprog, hun
talte, abstrakte begreber til sin rådighed, og hendes visioner kan fortolkes symbolsk
og dermed abstrakt, men i sig selv er de konkret sansede og følte. Heraklit kæmper
for at frigøre noget alment og dermed abstrakt af det konkrete, som han erfarede i sin
omgang med verden85.
Det græske ord, som samler Heraklits vision af modsætningernes dynamiske enhed er
logos, et ord som allerede i sin grundbetydning har flere betydninger, og som senere
bliver bærer af stærke abstrakte men også flertydige eller direkte uklare betydninger.
Tænk bare på den berømte indledning til Johannes evangeliet: “I begyndelsen var ordet (logos) og ordet var hos Gud.” Den danske oversættelse følger den latinske, hvor
logos bliver oversat til verbum, men hvad betyder det mere præcist? Allerede hos
Heraklit er det fristende at oversætte logos som grundprincip86 - eller logik:
Overfor logos, som det er, forbliver mennesker uforstående både før og efter,
de har hørt (om det). For selvom alt bliver til i overensstemmelse med dette logos, så er de som folk uden erfaring, både før de har erfaret de ord og den slags
gerninger, som jeg gennemgår, idet jeg udskiller hver enkelt efter dens natur og
forklarer, hvorledes den forholder sig. De øvrige mennesker bemærker ikke de
ting, som de gør vågne, på samme måde som de glemmer, når de sover. (Fr. 1)
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Måske kan man beskrive denne særlige måde at være visionær på som geometrisk i sin metaforik: Den ser
ikke i konkret sansede billeder men i strukturelle relationer. Jeg får brug for mine hænder for at kunne forklare det enes relation til det andet.
86 Det svarer til Thorstensens tilsvarende hyperoversættelse: verdensstruktur. Det er dog vigtigt at understrege, at der må være tale om en dynamisk struktur, der beskriver en verden i bevægelse. Thorstensen har
den yderlige pointe, at Heraklit spiller på ordets subjektive betydning som tale (dvs. Heraklits egen beskrivelse) i forhold til dets objektive betydning som det, talen er om. Se Thorstensen (2014).
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Så selvom det forløber helt konkret og synligt for øjnene af enhver, så opfatter folk
ikke den logik, som tingene udfolder sig efter, og som Heraklit selv kun kan udtrykke
konkret og gennem sine paradoksale eksempler:
Vejen op (og) ned (er) en og den samme. (Fr. 60)
Sygdom gør sundhed til noget sødt og godt, sult mæthed, træthed hvile.
(Fr. 111)
Det mest generelle jeg har kunnet finde er i slutningen af fragment 10, hvor han
skriver:
Af alt et og af et alt.
Logos er her det ene, som er alt - eller i alt, som vi ville sige. Denne komprimerede
eller uudfoldede forståelse af forholdet mellem konkret og abstrakt87 bliver også tydelig i hans forståelse af det forhold mellem erfaring og forståelse, som bliver antydet
i fragment 1 og klarere udtalt i samspillet mellem de tre følgende fragmenter:
Efter at have hørt ikke på mig men på logos er det viist at medgive, at alt er et.
(Fr. 50)
De ting, som ses, høres, erfares, dem foretrækker jeg. (Fr. 55)
Men:
Øjne og ører er slette vidner for mennesker, hvis de har barbariske sjæle
(- dvs. hvis de ikke er i stand til at forstå det sansedes sprog). (Fr. 107)
Det konkret erfarede er det vigtigste, men den rette forståelse kræver at man fortolker
det rigtigt, og det gør man ved at lytte sig ind til den logik, som ligger bag, og som
kommer til udtryk gennem det erfarede - som vi i dag ville udtrykke det. Men det er
der ingen der gør, beklager den ensomme og uforståede seer sig.
Set i et bredere idehistorisk perspektiv er det svært at overse paralleliteten mellem
Heraklits logos og det kinesiske tao. Indsigten virker nærmest identisk og Heraklits
paradoksale beskrivelse af virkelighedens dynamik svarer helt til den tilsvarende
paradoksale måde virkelighedens tao bliver beskrevet på i Tao te Ching og hos
87
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Chuang Tse. Det komprimerede paradoks fremstår i begge tilfælde som en før-begrebslige måde at beskrive forholdet mellem abstrakt og konkret på. Hvor vi taler om
relation taler de om paradoksal identitet: Det konkrete er abstrakt og det abstrakte
konkret.
Heraklit bruger ind imellem ordet gud parallelt eller synonymt med logos. Det
bliver dermed besjælet og konkret fysisk. Det vi opfatter som abstrakte begreber forbliver således også for Heraklit et konkret men bevidst fysisk tilstedevær. Der er dog
sket en afpersonalisering af det guddommelige i den forstand, at han ikke forbinder
logos med kult eller anden form for gudsdyrkelse. Man kan sige, at samtidig med at
den religiøse følelse nærmer sig en begrebsliggørelse, så mildnes og udtyndes den
også i forhold til troen.
Heraklit knytter an til den tidligere naturfilosofi ved at udnævne ilden til at være
det grundelement, som resten udfolder sig fra. Som hans værk er overleveret virker
det, som om han bruger de tre betegnelser logos, ild og gud parallelt - måske som tre
måder at beskrive det samme på. Det betyder, at selvom logos isoleret set synes at
fungere som et abstrakt begreb, så har det alligevel i den bredere verdensforståelse
både fysisk substans og guddommelighed.
Eller måske er det tværtimod sådan, at han forsøger at læse abstraktionen ind i det
konkretiserende tankesprog, han havde til rådighed - både for sig selv og, når han udtalte sig til sine samtidige. Det er ikke muligt helt at udskille indsigten fra det sprog,
den socialt udtrykker sig i.
Med Pythagoras og pythagoræerne flyttede filosofien fra den anatolske vestkyst (det
der i dag er Tyrkiet) til det sydlige Italien. Pythagoras selv fremstår som en lidt
mytisk skikkelse, og det er ikke muligt i dag klart at udskille, hvad der stammer fra
ham selv, og hvad der er hans efterfølgeres værk. Han blev født på øen Samos, men
flyttede til Syditalien, hvor han grundlagde en filosofisk-religiøs koloni.
Pythagoræerne tog deres udgangspunkt i det, som for os er det mest abstrakte af
alt nemlig matematikken. Men deres måde at opfatte tallene på var dog helt anderledes og konkret: De foretog deres beregninger ved at anbringe småsten, som hver
repræsenterede en enhed, i forskellige geometriske konfigurationer. I forlængelse af
denne praksis opfattede de tallene i sig selv som havende en konkret fysisk udstrækning, og de gjorde dem til det grundstof (arkhe), som verden var bygget op af - helt
parallelt med naturfilosoffernes vand, luft, jord og ild.
De forestillede sig, at verden var blevet til ved, at den første enhed (monaden)
havde skilt sig ud fra det, de kaldte det ubegrænsede (to apeiron), og at den ved at
tage næring til sig var vokset og havde delt sig i to (til en dyade). Denne dyade, som
samtidigt svarede til den mest basale geometriske form efter punktet nemlig en linje,
blev dernæst til en triade, som også var en trekant, og triaden delte sig til fire, som
svarede til den enkleste tredimensionale form, nemlig den tresidede pyramide.
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På den måde havde de på en gang fået introduceret både talrækken, de
geometriske grundformer og de konkrete grundelementer, som de forestillede sig, at
verden var bygget op af. Det, som adskilte de forskellige afgrænsede former fra det
uafgrænsede, som de udsprang af, var det tomme (to kenon).
Denne konstruktion er et smukt og sammenhængende stykke intellektuelt arbejde,
som samtidig sætter det særlige forhold mellem abstrakt og konkret helt på spidsen.
Aristoteles, som (efter Sokrates’ og Platons grundige forarbejde) var den første, som
begrebsmæssigt forstod det abstraktes særlige fra det konkrete adskilte ontologi, kritiserede pythagoræerne:
Fysiske legemer fremtræder med tyngde og lethed, men (matematiske) enheder
kan ikke sættes sammen på en sådan måde, at de danner et legeme eller har
tyngde.
Udover således at kritisere pythagoræerne for ikke at have forstået de matematiske
abstraktioners abstrakte natur, så kritiserer Aristoteles dem også for at tilpasse virkeligheden til deres teorier fremfor at finde teorier, der kan forklare virkeligheden, som
den viser sig88 . Han kritiserer således pythagoræerne for intellektualisme eller tankespind.
Parmenides udsprang af det pythagoræiske miljø i Syditalien, og hans værk kan
forstås som en grundlæggende kritik af pythagoræernes system som helhed. Den gik
dog i den stik modsatte retning af den empiriske og i vore øjne mere videnskabelige
retning, som vi finder hos naturfilosofferne, og som Aristoteles siden byggede videre
på. Hans studie eller vision af det værendes natur førte ham tværtimod til helt at
afvise den sansede virkelighed som udgangspunkt for erkendelse. Dermed kan man
set med vore øjne sige, at han gik distancen fuldt ud - ind i den konkrete abstraktions
blindgyde. Alligevel fik han stor indflydelse på de efterfølgende filosoffer frem til og
med Platon, og det er i argumentationen mod ham, at Aristoteles’ filosofi tager sit afsæt.
Hans rationalistiske postulat virker i dag absurd, fordi vi har svært ved at leve os
ind i grækernes særlige vanskelighed med at skille det abstrakte ud fra det konkrete:
For dem var væren identisk med fysisk væren, og Parmenides filosofi kan ses som et
skridt i retning af at udskille idealiteten som en særlig fra det konkrete adskilt ontologisk kategori. De logiske krav, han stiller til det værendes væren, og som de efterfølgende filosoffer forsøgte at indpasse deres forståelse af den fysiske verden efter,
passer faktisk bedre på den matematik, som jo var udgangspunktet for det system,
han kritiserer (pythagoræerne).
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Derudover fungerer de også som kreative benspænd for filosoffer som Empedokles og ikke mindst atomisterne (Leukippos og Demokrit) i deres beskrivelse af den
fysiske verden - foruden at de peger frem mod den særlige opfattelse af det abstrakte
eller idealitetens ontologi, som man finder hos Platon i hans idelære.
Parmenides’ udgangspunkt er, at det værende enten må være eller ikke være, og at det
derfor ikke giver mening at tale om noget som ikke-værende. Derfor findes det
tomme (to kenon) ikke. Noget værende kan derfor heller ikke opstå af noget ikkeværende og det værende må derfor være evigt og uforanderligt. Også flerhed vil
kræve ikke-væren i form af mellemrum og kan derfor ikke findes, ligesom forandring
og bevægelse heller ikke kan findes.
Fysisk beskriver han lidt overraskende dette værende som afgrænset og sfærisk af
form. Som jeg er i stand til at forstå hans logik, så peger den umiddelbart videre mod
også at sige, at væren er uendelig og uden afgrænsning: For når noget er afgrænset,
må der vel også være noget på den anden side af denne grænse om ikke andet det
tomrum, som jo ikke kan findes.
Hele denne tankerække kan ses som et logisk set genialt men i praksis fejltrådt
skridt i retning af - i forlængelse af pythagoræernes opfattelse af matematikken - at
indfange den ovennævnte idealitet eller abstraktion konkret i det fysisk værende,
frem for at udskille det fra det fysisk værende som en særlig ontologiske kategori.
Det var det, der skete med Platons ideverden. Denne er netop kendetegnet ved at
være abstraheret fra både tid og rum og er dermed i princippet uforanderlig. At to og
to er fire kan ideelt set siges at være en eviggyldig sandhed på tværs af tid og sted,
samtidig med at matematikken konkret som en del af den menneskelige erkendelses
historie har forandret sig op gennem tiden.
Selvom denne korte gennemgang af Parmenides’ tankerække af hensyn til den moderne læser er skrevet i et moderne begrebssprog, så er det vigtigt stadig at huske på
det helt anderledes konkrete sproglige værktøj, som stod til Parmenides’ rådighed.
Dertil kommer, at Parmenides samtidigt med at han er gået over i historien som
den benhårde logiker, der abstraherer tanken fuldstændigt væk fra dens konkrete
sansemæssige grundlag, præsenterer sin indsigt som en religiøs gudsgiven åbenbaring
i noget, der i den sammenhæng virker som en højttravende traditionel heksameterform, og i et sprog, som selv for eksperter sine steder er næsten uforståeligt.
Det er svært i dag at gennemskue, hvad der ligger i denne form. Måske skal det
tages nogenlunde for pålydende og ses som et forsøg på billedligt at beskrive en visionær indsigt af samme type som hos Heraklit (men med næsten det modsatte indhold) i tidens religiøse formsprog. Måske var det bare et forsøg på gennem en traditionel religiøs form at give værdighed og dermed gennemslagskraft til et budskab,
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som reelt ikke passede særligt godt til den heroiske form, hvilket man i så fald må
sige er lykkedes.
I sin konsekvent gennemførte omend svært kontraintuitive logik gjorde Parmenides et
stort indtryk på sin samtid, og der blev gjort en række forsøg på at komme omkring
den. Det mest konsekvente og i denne sammenhæng mest interessante kom fra
Leukippos og Demokrit.
I udgangspunktet accepterer de Parmenides’ logiske følgeslutning men foretager
to radikale ændringer. Fra at være én gør de det værende til uendeligt mange. Disse
mange er for små til at være synlige, men de er udelelige (atomos) og forefindes
yderligere i uendeligt mange former, som yderligere kan kombineres i forskellige
strukturer (taxis) og stillinger (thesis), og de kan på denne måde forklare verdens
mangfoldighed. Derudover insisterer de på det tommes, dvs. det ikke værendes
væren. Dermed afviser de Parmenides’ primære benspænd og bliver i stand til at gøre
rede for bevægelse og forandring.
De mener således at verden består af væren (atomerne) og ikke væren (tomrum),
og de forklarer alt andet som atomernes strukturdannende bevægelser i rummet inklusive sansning og tankevirksomhed. Der er således tale om en konsekvent materialistisk opfattelse, som ser selv de fineste subjektive rørelser i et konsekvent objektivt perspektiv - som atombevægelser. Dermed adskiller den sig fra den filosofi, som
udgår fra den nogenlunde samtidige Sokrates - det vil i første omgang sig Platon og
Aristoteles, som jeg vil komme tilbage til om et øjeblik.
Derimod står den med sin konsekvent materialistiske verdensopfattelse i et paradigmatisk forhold til den nyere tids naturvidenskab. Også denne forstår subjektive
fænomener i et konsekvent objektivt perspektiv, og den skelner - i lighed med
Demokrit - mellem det konventionelt og det reelt virkelige, dvs det oplevede og det
materielt værende. Det er et paradigme, som indenfor naturvidenskaben først bliver
udfordret med konstateringen af, at atomet ikke, som Demokrit opfattede det, er
kompakt stof men tværtimod et nærmest immaterielt spændingsfeldt i et tomrum.
Parallelt med den moderne naturvidenskab magter heller ikke Demokrit at formulere en etik, som baserer sig på hans filosofiske antagelser. Et sjæleliv, som alene
er objektivt begrundet, giver ingen subjektiv mening. Hans etik er derfor alene konventionelt begrundet.

Platon
De tidlige såkaldt præsokratiske filosoffer kender vi kun gennem fragmenter, citater
og senere resumeer og fortolkninger. Den tyske filosof Hans-Georg Gadamer (1900 2002) har faktisk argumenteret for, at vi reelt kun kender dem gennem Platons og
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ikke mindst Aristoteles’ fortolkning89, og selvom det nok er en overdrivelse, så er det
klart, at vores forståelse ikke kan yde dem retfærdighed. De må nødvendigvis i dag
fremstå som mere forsimplede og usammenhængende, end samtiden kendte dem.
Anderledes forholder det sig med Platon, hvis udgivne forfatterskab så vidt vides
er bevaret i sin fulde udstrækning. Det betyder, at man kender præcis det, han selv har
ønsket at meddele sin samtid, hvorimod man mangler hans interne materiale, dvs. det
han har undervist efter på den filosofiskole (Akademiet), som han grundlagde og ledede i Athen.
Platon skriver i dialogform og hans position fremstår derfor flertydigt. Han giver
intetsteds en sammenhængende beskrivelse af sin filosofi: Samtlige positive udsagn
er lagt i munden på dialogernes aktører og er set ud fra deres perspektiv, foruden at de
fleste af dialogernes udvekslinger foregår som undersøgelser af præmissers konsekvenser, og det er ikke altid klart, hvem det er, der stiller disse præmisser.
Platon indgår ikke selv som aktør i dialogerne. Det overlader han til sit alter ego
Sokrates. Sokrates selv gav sig ikke af med at skrive men gik omkring i byen Athen
og førte samtaler, sådan som vi kender det fra de dialoger, han indgår i - Platon var
ikke den eneste, som skrev sokratiske dialoger. Alligevel gjorde han et voldsomt indtryk på sin samtid og angives som kilde til stort set al den filosofi, der fulgte efter. I
Platons tilfælde er det så markant, at han lægger hele sin filosofi i munden på
Sokrates - men i den indirekte dialogiske form.
I stedet for at beskrive sin filosofi lader han i forskellige sammenhænge Sokrates
argumentere ud fra dens præmisser, eller han lader ham undersøge konsekvenserne af
sin modparts præmisser. Man går dog ud fra - hvilket på ingen måde er sikkert - at
han i sin undervisning har givet sådanne fremstillinger, og taler derfor om f. eks. hans
idelære, men i de logisk argumenterende dele af dialogerne kommer han intet steds
nærmere end til at karakterisere ideerne som nødvendige forudsætninger for erkendelse og for en ordnet verden overhovedet.
I stedet fortæller han en myte, som billedligt illustrerer den måde, han forestiller
sig, at de fungerer på. Ligeså skarpt han lader Sokrates argumentere overfor mennesker, som tror, at de ved et eller andet, ligeså åbent og agnostisk insisterer han på at
stå overfor sine egne filosofiske antagelser. Selv i de store fortællende dialoger som
Staten og Timaios, hvor han f.eks lader Timaios (stadig i myteform) gennemgå hele
universets tilblivelse og indretning, insisterer han (dvs. Timaios) på at beretningen
ikke nødvendigvis er sand men alene sandsynlig.
For en moderne læser kan de diskuterende afsnit af dialogerne i lange stræk virke
kedelige og omstændelige, fordi det, som er på spil, for længst er blevet en integreret
del af vores måde at tænke på, men på grund af deres særlige form og deres respekt
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for den åbne filosoferen, kan de faktisk læses som værkstedsnotater fra selve den abstrakte tankes tilblivelse. Set i det lys fremstår Sokrates som en pioner, der kæmper
med alle sin traditions abstrakte men konkret forståede værdibegreber som retfærdighed, godhed, skønhed, fromhed osv. Han ser dem konsekvent i forhold til deres
modsætninger - uretfærdighed, slethed, grimhed, gudløshed osv. og han ser dem både
i forhold til mere konkrete underkategorier og til de helt konkrete eksempler, som
sædvanligvis er det, hans samtalepartner tager udgangspunkt i. Og han gør det helt
uden brug af begreber som abstrakt, konkret og kategori.
Han er på jagt efter den overordnede form, som abstrakt set er det, der definerer
begrebet som sådan. Han mangler dog hele det forråd af tekniske betegnelser, som
gør abstrakt tænkning mulig, og er derfor nødt til at bygge sin argumentation op med
konkrete eksempler, som belyser det samme fra flere forskellige vinkler. Selv begreber som begreb og underbegreb må i hvert enkelt tilfælde stå tilbage som et konkret
beskrevet noget. Det gælder også det platoniske kernebegreb ide eller form.
Den græske betegnelse er eidos eller idea, ord som betydningsmæssigt spænder
fra en person eller tings udseende eller skikkelse til det mere abstrakte form. Denne
benævnelse er i dag blevet til det rimeligt præcist definerede begreb idé og indgår
som sådan i vores sprog både som filosofisk term og i almindelig daglig tale. Men i
Platons dialoger er det stadig et noget, man er i gang med at indkredse.
For Hesiod var det abstrakte begreb en guddom, og begrebets realisation i det levede liv var udtryk for denne guddoms vilje og handlen, og for det 5. og 4. århundredes reflekterende athenienser er begrebet stadig defineret ved de konkrete eksempler, man kunne komme på. Det er denne sidste tankeform, som Sokrates forsøger at
løfte op på et højere abstraktionsniveau. I dialogen Euthyfron f.eks. hvor de i forlængelse af at Sokrates er blevet kaldt i retten anklaget blandt andet for ugudelighed,
diskuterer menneskets forpligtelse overfor guderne, beder Sokrates Euthyfron om at
fortælle ham:
Hvad forstår du ved det fromme og det ufromme, både i forbindelse med drab
og på alle andre områder? Er det fromme ikke ganske det samme i enhver handling og det ufromme dets klare modsætning med sin egen entydige karakter
og præg, der gør det ufromt i kraft af dets ugudelighed? (Euthyfron s. 63 (5 cd)90 )
Og da Euthyfron svarer med at give ham et eksempel på en gudfrygtig handling:
nemlig den anklage han selv har indgivet for den religiøse domstol for drab mod sin
egen far, spørger Sokrates igen:
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Kan du huske, at det jeg bad dig om, ikke var at give et par tilfældige eksempler blandt alle de ting, der er fromme, men at forklare mig selve den almindelige form, der gør, at alle de fromme ting er fromme?
(Euthyfron s. 65 (6d ))
Her som i en række andre dialoger lykkes det ikke at få lokket en sådan definition ud
af modparten, og samtalen ender med, at Sokrates konstaterer, at argumentationen er
gået i ring, og at de er ligeså meget i vildrede (aporia), som da de startede. Pointen er
her tydeligvis ikke resultatet men selve den afsøgende tankeproces, som for os kan
virke primitiv og omstændelig, men som på dette tidspunkt må have været ny og
forunderlig.
Derudover kan man sige, at Sokrates får dekonstrueret sin tids meget udvendige
og formelle gudelighedsbegreb som en optakt til retssagen mod ham selv og til den
samtale (gengivet i dialogen Phaidon), som han har i fængselet på dagen for sin henrettelse, og hvor han fremlægger det, man kunne kalde hans egen opfattelse af
fromhed og religiøsitet.
Det græske sprog, som Sokrates har til sin rådighed, er uden de for vores tankeform
nødvendige begreber. Derudover er det flydende, plastisk og utroligt bredt i sine betydningsangivelser. Det har skabt betagende kompleks og i virkeligheden uoversættelig poesi. De moderne sprog besidder simpelthen ikke den sproglige rigdom af
forskellige ord og former, som skal til for at gengive f.eks. de homeriske digte.
Den tids talesprog har en tilsvarende rigdom af sproglige muligheder, og det
samme kan siges på mange måder, uden at nogen af dem nødvendigvis er særligt
præcis. Præciseringen ligger ofte i tonefaldet, som i den skrevne tekst gengives ved
partikler, dvs. i sig selv betydningsfattige ord som: altså, så, vel, mon, dog, nok, jo.
Dertil kommer, at de moderne nationalsprog fra klassisk latin og fremefter i virkeligheden er kunstsprog, som er regulerede af de grammatiske kategorier, som blev
udviklede i århundrederne efter Platon.
Dialogernes sprog er langt tættere på bytorvets indforståede snakkesprog end på
de relativt logisk opbyggede former for fagteknisk sprog, som vi benytter os af i dag,
når vi taler fag. Man kan sige, at sproget endnu mangler det begrebslige niveau af
ord, som sætter os i stand til at udtale os kort og præcist om generelle og tekniske
forhold. Sokrates’ argumentation bliver derfor omstændelig, samtidigt med at den for
os genåbner et niveau af virkelighed, som vi er vant til at tage for givet.
I Euthyfron er der f.eks. et sted, hvor Sokrates - uden at bruge begreberne
naturligvis - skal have Euthyfron til at forstå forskellen på aktiv og passiv:
Vi kan tale om, at noget bæres, og at nogen bærer det, og at noget flyttes,
og nogen flytter det, og at noget ses, og at nogen ser det. Og du forstår
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nok, at der er en forskel i alle disse tilfælde, og du kan også forstå, hvad
forskellen går ud på? (Euthyfron s.70 (10a))
Vi siger, (at) noget bæres og bærer og flyttes og flytter og ses og ser og
alt den slags. Forstår du, at det er forskelligt fra hinanden og hvorved
forskelligt?
Den første gengivelse er Ole Balslevs oversættelse i den spritnye danske Platon udgivelse, og det sidste er mit eget forsøg på en ordret gengivelse af den samme græske
tekst. Det græske sprogs betydningsbredde, de mange fyldord og Sokrates’ omstændelige beskrivelser (den samme modstilling af aktivt og passivt bliver i de efterfølgende afsnit gentaget en række gange) modsvares i dette lille udsagn af dets evne for
komprimeret og tilsvarende betydningsmættede men ind imellem også kryptiske udsagn.
Både det komprimerede og betydningsbredden kan være vanskelige at gengive i
en oversættelse til et moderne sprog, som jo netop har den begrebsmæssige præcision, som Sokrates møjsommeligt prøver at skubbe sit sprog frem mod. Vi kan se det
allerede i ordbogen, som ofte gengiver et bredt og dermed også upræcist græsk ord
med en række præcise danske.
Det bedste eksempel er igen ordet logos, som jeg beskrev i forbindelse med Heraklit, og som jo indgår i en række danske fremmedord som logik, dialog, katalog og
geolog: Ifølge ordbogen91 dækker det med udgangspunkt i en grundbetydning som
samlen eller ordnen et betydningskompleks, som strækker sig fra fra selve ordet, dets
betydning og den tanke og tankegang, det indgår i, frem til denne tankegangs rationale (logik), foruden at det kan betyde tale og samtale, regnen og opregning. Disse
forskellige betydninger hænger tydeligvis sammen men på en måde, der afslører en
anden tids komprimerede brug sproget. På samme måde som dets brug i den tidligere
citerede indledning til Johannesevangeliet.
Alt ialt betyder det, at Sokrates’samtalepartnere ofte fremtræder mere ubegavede,
end de måske var ment fra Platons side: De bliver forvirrede ikke bare, når han peger
op mod et abstraktionsniveau, som er uvant for den tids måde at tænke på (det er der
to helt klare eksempler på i Euthyfron), men også, når han trækker sine pointer op i
vendinger, som på græsk er brede og upræcise, men som i oversættelsen nødvendigvis må gengives med de præcise begreber, som Sokrates netop ikke havde,
men var på vej til at udvikle.
Platons former adskiller sig fra vores begreber ved ikke at være opfattet som subjektive men som objektive kategorier: De ses ikke som hjemmehørende i menneskets
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sproglige forståelsespotentiale men som noget objektivt, dvs. noget fra selve
forståelsen adskilt, værende.
De er ikke længere guder eller fysiske entiteter men repræsenterer alligevel en
form for virkelighed, som ligger bag fænomenerne, og som er årsag til dem. I modsætning til vores forståelse af det abstrakte begreb, som man tværtimod deducerer sig
frem til ud fra fænomenerne som en fortolkning af dem. Det er denne særlige
forståelse, man har døbt Platons idelære, og som i snæver forstand definerer det, som
man senere har kaldt idealisme i modsætning til materialisme.
En særlig pointe hos Platon er, at denne form(ende) eller ideale virkelighed, samtidig med at den skal forstås som absolut given sandhed, er forbundet med menneskets sjæl (psyche), som er det i verden, som ligner den mest (Phaidon). I det almindelige liv lever vi forblændede af de stadigt skiftende fænomener og overfladiske sociale meninger (doxai), men gennem fornuften og den særlige sokratiske spørgeteknik - det man har kaldt hans jordemodermetode - bliver vi i stand til at generindre denne ideale viden, som vi dybest set er født med.
Menneskets rationelle erkendelsesevne bliver på denne måde sammenfaldende
med den logik, som er styrende for den objektivt givne virkelighed, og når vi alligevel det meste af tiden går fejl af denne, så er det fordi vi lader os styre af vores lavere
natur, dvs. begæret, i stedet for af fornuften. Dybest set kender vi godt sandheden den er så at sige naturgiven.
Det menneskelige subjekt er således i kraft af sin væsenslighed naturligt forbundet
til den dybereliggende virkelighed, dvs. formerne, som forårsager den foranderlige og
omskiftelige sansevirkelighed. Det er i det mindste sådan han lader Sokrates stille det
op i dialogen Phaidon, som handler om sjælens mulige udødelighed, og som er henlagt til fængslet umiddelbart inden hans henrettelse.
I dialogen Timaios afleder Platon formernes absolutte væren af den tilsvarende absolutte fornuft, som han udvikler universet af, og som også den menneskelige fornuft
er afledt af. Platons idealisme bliver således dybest set en rationalisme. Denne særlige
rationalitet er den kreative kraft, som hele universet inklusive mennesket og den
menneskelige fornuft udvikles af, og det begrunder den overensstemmelse, der både
hos Platon og hos Aristoteles er mellem menneskets erkendelse (når det ellers er fornuften og ikke begæret, der er styrende for den) og den verden, vi erkender.
Den metode, Sokrates benytter sig af, når han forsøger at udpege denne dybereliggende viden hos sine samtalepartnere, er begrebsligt rationel men på en måde, som
for os ofte fremtræder som absurd eller groft manipulerende; og som moderne læser
undrer man sig ind imellem over, at modparten altid uden videre accepterer de rækker
af præmisser, han stiller op.
Men Sokrates fremstår dybt ironisk i sin udtryksform, og da han samtidigt er
talerør for en Platon, som nægter selv at udtale sig, fordobles ironien, og det kan der200

for være svært i dag at gennemskue rækkevidden af den. Desuden argumenterer han
ofte først ud fra det ene præmis og siden ud fra et andet og ender med eksplicit at
modsige sig selv (Protagoras). Der er et klart modspil i dialogerne mellem den ofte
(for os) primitive og firkantede opstilling af de absolut opfattede former og en stor
respekt for den menneskelige rationalitets søgende karakter og for dens begrænsning.
Sokrates insisterer igen og igen (ironisk eller ikke ironisk) på at hans væsentligste viden består i, at han ved, at han ikke ved ret meget. I stedet ender han med at fortælle
en myte.
Sokrates fremtræder derudover på en gang som selve rationalitetens skaber og
som et dybt religiøst menneske i den moderne personlige forstand92, og i sidste ende
baserer han sig på sin intuition (det guden siger til ham) og på mytens metaforiske
rationalitet. Den helt gennemgående tese i hans argumentation er, at vi i virkeligheden ikke ved det, vi tror vi ved, og at den vigtigste viden netop består i at vide det, og
når det kommer til at beskrive og sandsynliggøre de store positive sandheder vælger
han sædvanligvis mytens mere uforpligtende form93.
Det er f.eks. også i myteform (den berømte hulemetafor i Staten), at han beskriver
sanseverdenens sekundære virkelighedskvalitet som en afglans af de evige og dermed
virkeligt virkelige ideer. De steder, hvor Platon lader Sokrates argumentere, er han
langt mere forsigtig og forbeholden. Som Aristoteles refererer ham94, opfatter han
heller ikke formerne som noget, der befinder sig et eller andet andet sted end i den
fysiske virkelighed - selvom det naturligvis er sådan, han må beskrive det i mytens
form.
Det er også vigtigt at forstå, at den logiske argumentationsform på dette tidspunkt
stadig er ny, og at den havde et noget tvetydigt ry som værktøj for demagogiske politikere og deres lærere: sofisterne. Og selvom Sokrates gang på gang pointerer, at det
eneste, der interesserer ham, er sandheden, og ofte i dialogerne er modstillet samtidens kendte sofister, så skal man nok også forstå ham - også for at forstå hans ironi - i
forlængelse af denne tvetydighed. Komediedigteren Aristofanes karikerer ham som
sofist, og det er formodentlig også sådan, at den almindelige athenienser har opfattet
ham.
Den begrebslige rationalitet får på denne måde også karakter af at være et nyt
stykke legetøj, som skal afprøves på alle måder og ud i alle hjørner. Dertil kommer
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den særlige firkantethed, som følger af at operere med sådanne absolut opfattede former: Retfærdighed forbliver sig selv som den samme entydige enhed, præcis som en
byggeklods, ligegyldigt hvilken sammenhæng, man tænker den ind i. I direkte modsætning til fænomenologiens altid relativt opfattede og dermed åbne begreber.
Platon må i en idehistorisk sammenhæng ses som viderefører af traditionen fra Parmenides: Det er den enkelte form, der er én, uforanderlig, afgrænset i sig selv og
udenfor tid, og man kan sige, at Platon er den, der omsider får udskilt idealiteten (det
ideale noget) fra det fysiske univers som en selvstændig ontologisk kategori. Man
kan også sige, at han i sin skelnen mellem formernes virkelige verden og fænomenernes (i det mindste i hulemyten) skinverden viderefører Parmenides’ skelnen mellem
fornuftens sande og sansernes falske virkelighed.
På trods af det forbehold, der ligger i skiftet fra logisk argumentation til historiefortælling, så indebærer mytens suggererende form, at han reelt - det er i det store
hele også sådan, at eftertiden har forstået ham - får placeret idealiteten i en slags parallelverden som dette mere virkelige end den fysiske verden, vi lever i. Dermed får
han i mytologisk form skabt en ny slags Himmel, som er helt parallel med de religiøse verdensopfattelser både før og efter.
Den sene oldtids nyplatonisme kan da også uden videre opfattes som en religion,
og den fungerede som sådan som hedenskabets modsvar mod kristendommen. Det er
samtidigt tankevækkende, at Pindar, som nok er den digter, der ved at besynge f.eks.
en hest, der havde vundet et løb, i lyset af Hesten som sådan, er den, der i digterisk
form illustrerer Platons tankegang klarest - er hundrede år ældre end Platon. Platon
kan derfor også forstås som den, der artikulerer det arkaiiske verdensbillede
filosofisk.
Platon må dog også til en vis grad ses som viderefører af Heraklits princip om
modsætningernes dynamiske enhed - det som både han og vi kalder dialektik og dialog. Dermed forener han det, som for mig at se er de to modpoler i den tidlige græske
filosofi, og skaber den kombination af absolutistisk urokkelighed og dynamisk
bevægelighed, som kendetegner hans udgivne forfatterskab. Det forunderlige og alt
efter ens temperament foruroligende eller irriterende ved at læse Platon er netop
denne blanding af tankemæssig åbenhed og absolutistisk firkantethed. Vi sidder hele
tiden med en følelse af, at Sokrates må have facitlisten oppe i ærmet, men vi får den
ikke at se. Hvad Platon selv har sagt til sine elever, ved vi ikke.
Set i denne teksts sammenhæng må man sige, at Platon er den, der gennem sin
metodiske kritik af de traditionelle måder at tænke på, bygger op til den begrebsligt
definerede sammentænkning af begreber, som man kan kalde et begrebsapparat, og
som vi finder hos Aristoteles. Hans eget eller måske Sokrates’ bidrag er her selve den
dekonstruerende argumentationsform, som rydder grunden for nye positive begrebsdefinitioner. Samtidigt står han med sin grundlæggende forsigtighed i forhold til posi202

tive sandheder og sin brug af den traditionelle myteform, når det drejer sig om at
beskrive disse, som en påmindelse til vores egen tid om at huske på den begrænsning,
som ligger i selve den begrebslige fornuft.

Aristoteles
Vores kendskab til Aristoteles bygger på en overlevering, som er helt modsat den, vi
mødte hos Platon. Aristoteles skrev også dialoger, som han udgav, men de er alle gået
tabt. Derimod er vi i besiddelse af det redigerede resultat af en stor klump afhandlinger og forelæsningsnotater, som skulle være fundet i en kælder et par århundreder
efter Aristoteles død i et hus i en by i Lilleasien, hvor han skulle have boet i en periode hen imod slutningen af sit liv.
Der er således tale om uafsluttede værker, ofte skrevet og rettet til i flere omgange,
som ikke nødvendigvis er bragt i overensstemmelse med hinanden. De er ofte skitseagtige og sprogligt ufærdige og dermed flertydige eller bare ikke færdigtænkte. Der
er tale om arbejdspapirer, og de er derfor ofte knudrede i en grad, der gør, at det ind
imellem, når man sidder med forskellige oversættelser, kan være svært at se, at de
overhovedet gengiver den samme græske tekst. Det betyder, at det ind imellem kan
være svært at vide nøjagtigt, hvad Aristoteles mente om dette eller hint, men taget i
sin helhed beskriver de den særlige systematik, som han har villet videregive til sine
elever.
Hvor Platon i sin bearbejdning af sproget tager udgangspunkt i det almindelige
talte sprog og definerer sine begreber ud af dette, så går Aristoteles et skridt videre
ved mere systematisk at give bestemte ord særlige betydninger, som han afgrænser i
forhold til hinanden til det, man i dag ville kalde et begrebsapparat. Det er det, der
senere - oversat til latin - bliver til det særlige aristoteliske filosofiske fagsprog, som
vi kender det fra middelalderen, og som er gået over i de moderne europæiske sprog
som latinske fremmedord.
Han bygger naturligvis videre på de tanker og begreber, som han overtager fra de
tidligere filosoffer - ikke mindst Platon, som han arbejdede under og sammen med i
tyve år, inden han grundlagde sin egen skole. Det nye er, at han - i modsætning til
Platon - udvikler en begrebslig systematik, som ikke bare er dekonstruktivistisk i
forhold til fejlagtige antagelser, men som positivt og systematisk forsøger at beskrive
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og forstå den verden, som vi kender gennem vores sanser. Han skaber på denne måde
grundlaget for det, der senere bliver kaldt empirismen95 .
Aristoteles sammenfatter traditionen fra Parmenides og Heraklit ved at udvikle
begreber, som kan beskrive konstans i forandring, svarende til det vi i dag kalder
proces. Hans forståelse er en enhedsforståelse i den forstand, at selvom den begrebslige systematik er udviklet af hans naturforståelse, så hænger den direkte sammen
med hans forståelse af psykologi, poetik, retorik etik og politik. Der er således ikke
nogen splittelse mellem det, der i dag er naturvidenskab og humanvidenskab. Hans
lære om mennesket og det gode liv (etikken) udspringer direkte af hans naturforståelse uden at øve vold mod mennesket som subjektivt eksistentielt væsen.
Aristoteles kritiserer Platons forståelse af det ideale som noget, der er adskilt fra den
fysiske verden. Han anskuer verden udelt og ser formen i den fysiske verden som det,
der i forening med materialet definerer den enkelte genstand som det, den er.
Forholdet mellem form og stof (materie eller materiale (hyle )) ser han som relativt i
den forstand, at det, som er form på et niveau, kan blive materiale for en form på et
højere niveau - f.eks. træ som materiale for tømmer, der bliver til materiale for et hus,
der kan ses som en del af det, en by består af. Selve overgangen fra den ene form til
den anden beskriver han ud fra begreberne potentialitet (dynamis) og virkeliggørelse
(energeia): Den ene form rummer potentielt det, der bliver virkeliggjort i den næste:
Tømmer har potentiale både til at blive til aske og til et hus - men ikke til at blive en
ræv eller et menneske f.eks.
Den aristoteliske form adskiller sig dog stadig fra det moderne begreb ved ikke
entydigt at være defineret som en sproglig konstruktion til begribelse. Han ser den på
en gang som subjektiv og objektiv i den forstand, at den både findes i den menneskelige fornuft og i den fysiske verden. Den menneskelige rationalitet er en del af verden
i den forstand, at det er de samme principper, der gælder såvel for den som for verden. Formerne findes ikke uafhængigt af materien, men de har alligevel objektiv eksistens i tingene som det, der definerer dem som det, de er, samtidig med at de dog er
relative i den forstand, at de kan forandres til noget andet, som så er. Og den menneskelige fornuft er indrettet sådan, at den kan genkende dem både som det ene og
som det andet.
Taget på ordet må det betyde, at det vi i dag ville kalde begrebsudvikling ikke er
tænkeligt ud fra en aristotelisk tankegang. Formerne er der i forvejen og kan kun
opdages, eller forståelsen af dem kan præciseres. De er og forbliver det samme, og
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det må gælde både de mest abstrakte former (som form og materie) og for underformer som hest og påskelilje.
En genstand kan ændre sig fra en form til en anden - tømmer kan brænde til aske og der er i så fald tale om det, han kalder substantiel forandring fra en form til en anden. Form er sammen med materie det, der gør en ting til det, den er - det der på latin
bliver til dens substans (græsk: ousia). Denne kan ikke gradbøjes, og man må gå ud
fra, at Aristoteles mente, at der fandtes et bestemt og afgrænset antal former, som
kunne opdages af mennesket.
Det er det, man har kaldt den aristoteliske substanstænkning, og som adskiller
denne form for tænkning fra f.eks. den buddhistiske, som jeg vil komme tilbage til
om lidt. Den lægger sig tæt op ad hverdagens umiddelbare opfattelse: at tingene er
det, de fremtræder for os som - det man kalder naiv realisme. Men, som det
forhåbentlig fremgår af ovenstående, er den hos Aristoteles alt andet end naiv.
Det er også vigtigt at bemærke sig, at Aristoteles’ substansbegreb afbalancerer den
platoniske idealisme ved at binde formen til stoffet, uden at det i sig selv bliver til
materialisme. Formen er stadig det, der primært bestemmer tingenes væren og identitet, men på samme måde, som der ikke kan findes stof uden form, er det tilsvarende
stoffet der giver formen dens fysiske virkelighed - i modsætning til den blotte tankes
idealitet.
Tingenes væren og identitet er således bundet til den form, materien antager, og
eftersom denne kan ændres på en sådan måde, at en substans (træ f.eks.) tilintetgøres
og en anden (f.eks. aske eller et hus) bliver til, så er Aristoteles’ begreber i princippet
åbne for den samme form for relativitetstænkning, som man finder i den buddhistiske
filosofi. Den givne substans er ikke absolut; den kan ændres, men denne forandring er
ikke tilfældig; den følger bestemte regler96. Det vil jeg vende tilbage til under gennemgangen af den buddhistiske filosofi.
Aristoteles’ overensstemmelsesprincip, dvs. hans opfattelse af den menneskelige
rationalitets overensstemmelse med de principper, der gælder for verden som helhed,
Ordet substans er latin for det græske ousia. Direkte oversat betyder substans: det underliggende, hvilket
hurtigt bliver til det til grund liggende. Denne sidste betydning ligger dog ikke nødvendigvis i det græske
ousia. Aristoteles bruger selv begrebet to hypokeimenon (direkte oversat: det underliggende) i denne funktion, og selvom ousia på almindeligt dagligdags græsk har substantielle/materielle undertoner i betydningen
ejendom eller formue, så er det afledt af verbet for at være i dets feminine participiale form, og Aristoteles
bruger det synonymt med andre udtryk for det, noget er.
Det betyder, at en oversættelse af ousia, som er tættere på Aristoteles’ egen brug af ordet, kunne være:
det, der er bestemmende for, hvad noget er. Substans er i den latinske betydning af ordet forbundet med noget materielt og i den betydning forekommer det mere rimeligt, hvis han havde sagt, at det var stoffet, der
konstituerede tingens substans, men Aristoteles insisterer faktisk på, at det er formen.
Men måske er det slet ikke substans i den latinske betydning, han taler om. Måske siger han bare, at det er
formen, der er bestemmende for, hvad en ting er, og når formen ændrer sig, ændrer den sig fra det den er
(substantielt) til noget andet, som den så er. Måske er der i bevægelsen fra det ene sprog til det andet sket en
forskydning af betydningen i materialistisk retning.
Aristoteles er som Platon først og fremmest rationalist.
96
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understreger denne hverdagsagtige enhedstænkning. Den menneskelige fornuft ses i
forlængelse af den universelle fornuft, som den kommer til udtryk i stoffets former og
de forandringsprocesser, de forløber i. Aristoteles’ verden er således en enhedsverden,
hvor han ser idealiteten (formen) som det, der konkret giver materien virkelighed
som noget bestemt.
På grund af arven fra Parmenides er spørgsmålet om forandring centralt for Aristoteles og i Fysikkens anden bog gennemgår han den ovenfor beskrevne dynamik
mellem stof og form som de to første af ialt fire årsager til forandring og bevægelse,
hvoraf de to sidste er den udvirkende årsag (som svarer til det moderne naturvidenskabelige årsagsbegreb) og den finale årsag.
Denne måde at opfatte årsag på er bredere end den måde, vi opfatter det på i dag,
og det ville måske være mere korrekt at oversætte det græske ord (aitiai) som medvirkende faktorer. Under alle omstændigheder er det, han beskriver: de faktorer, som
han mener er nødvendige for at kunne beskrive forandring som en lovmæssig proces:
Der skal være et materiale, som er udformet på en bestemt måde, som bliver udsat for
en bestemt påvirkning, som vil realisere en side af den tidligere forms potentialitet.
Som hos Platon er det dog stadig den rationalitet, der udmønter sig i formerne og
deres potentialitet, som er det styrende princip. Det kommer til udtryk i hans kosmologi, som falder helt i forlængelse af den, vi finder hos Platon i dialogen Timaios:
Den ordnede verden (kosmos) opfattes som en levende og besjælet organisme, og den
måde tingene fungerer på ses som et udtryk for denne besjæletheds rationalitet.
Det kommer ligeledes til udtryk hans psykologi eller sjælelære: Sjælen (psyché) et
et biologisk princip i den forstand, at den er det, der adskiller det levende fra det ikke
levende, og den er at opfatte som det fysiske legemes form forstået på den måde, at
den er det, der realiserer legemets potentiale som levende væsen. Uden sjæl skifter
det form og dermed substans (ousia) og bliver til et lig.
Han opdeler sjælen i tre dele: En som har med fødeomsætning, dvs. vækst, forfald
og forplantning at gøre, og som er fælles for alt levende. En som har at gøre med
sansning, og som han (i det store hele) kun finder hos dyrene (inkl. mennesket). Og
som det tredje en forstandssjæl (nous), som kun findes hos mennesket og hos guderne. Der er således en glidende og uudtalt overgang fra noget, som kan opfattes som
ren biologi (i vores forstand) til noget, der har med mentale processer og bevidsthed
at gøre.
Det græske sprog har dog ikke noget ord, der dækker det, vi kalder bevidsthed
eller subjektivitet. Det Aristoteles beskæftiger sig med er derfor sjælens intenderede
funktioner, sådan som de kan iagttages objektivt og fænomenologisk. Bevidsthedens
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selv-bevidsthed i husserlsk forstand97 antydes dog i hans beskrivelse af sanserne og
spørgsmålet om, hvordan de sanser (bliver bevidst om) deres egen sansen98 . Derudover beskriver han verdenssjælens særlige opfattelsesform som opfattelse af opfattelse (noesis noeseos)99. Taget på ordet svarer denne formulering til selv-bevidsthed:
Den er bevidst om, at den er bevidst.
De græske ord nous, noesis og noein oversættes traditionelt som tanke, tænken og
at tænke men har ikke de sprogligt intellektuelle bibetydninger, som vi lægger i det at
tænke. Det betegner snarere den opfattelse, som følger af sansningen, og som går
forud for den sprogligt artikulerede tænkning. Den græske rationalisme er knap så intellektuel, som den senere er blevet opfattet som; den har en klar forståelse af erkendelsens umiddelbare aspekt. Det var tydeligt hos Platon, som havde en klar overlapning til den religiøse mystik, men det gør sig også gældende hos Aristoteles.
Det levende er (som han beskriver det i Fysikken) desuden kendetegnet ved, at det
bevæger sig selv - i modsætning til det kunstigt frembragte, som sættes i bevægelse
af ydre faktorer. Det samme må på det helt overordnede plan gælde for verdenssjælen. Denne selvbevægelse er dog samtidigt udtryk for den særlige form for
rationalitet, som netop er blevet beskrevet ovenfor som det, der er styrende både for
verden og for den menneskelige erkendelse. Den er således på en gang udtryk for frihed og lovmæssighed:
Alt ialt synes sjælen ikke at bevæge det levende således (dvs. som det ene legeme bevæger det andet) men gennem valg og tanke. (De Anima: 406b
24-25100 )
Samtidigt med at han flytter filosofiens og dermed videnskabens fokus fra det blot
tænkte, som fandt sit mest ekstreme udtryk hos Parmenides, til det erfarede, så
fastholder han - i modsætning til den moderne naturvidenskab - erfaringens subjektive og dermed også fænomenologiske udgangspunkt.
Aristoteles skelner selv i sin beskrivelse af psykologiens særlige område mellem
naturvidenskabsmandens (ho fysikos) og det, han kalder dialektikerens særlige perspektiv, men konkluderer, at naturvidenskabsmanden må inkludere begge perspektiver. Dialektikeren forstår f.eks. vrede som et ønske om hævn, hvorimod fysikeren
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Dvs. bevidsthedens iboende bevidsthed om sin egen bevidsthed. Bindestregen i selv-bevidsthed adskiller
det fra den normale betydning af ordet selvbevidsthed som bevidstheden om et selv, som identificerer mig
som mig i modsætning til andre. For en nærmere beskrivelse af Husserls begreb se Den ligeværdig dialog s.
44f.
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forstår det som blodets kogen omkring hjertet, skriver han. En videnskabelig
forståelse af vrede må tage hensyn til både det kropslige og til tilstanden i sig selv101.
Det meste af vejen beskriver han dog de sjælelige fænomener direkte som de
fremtræder for den sprogligt fortolkende oplevelse. Det betyder, at han ikke forstår
dem i lyset af en på forhånd antaget teori som f.eks shamanens åndeverden, Platons
ideverden eller Freuds personlighedsteori. Ind imellem illustrerer han sine beskrivelser med fysiske metaforer, men reelt er det få steder, at han som i det nævnte eksempel beskriver de subjektive fænomener ud fra en fysisk forklaringsmodel. Som
oftest beskriver han dem på samme direkte måde, som han beskriver de fysiske,
hvilket bringer hans psykologi rimeligt tæt på at være fænomenologisk.
I det lille skrift om hukommelse og genkaldelse102 skelner han f.eks mellem de to
funktioner ved at sige, at den første hører ind under sansningen og den sidste under
fornuften. At huske, siger han, er at se et indre billede som en afbildning af noget fortidigt, hvorimod genkaldelse er en mental søgefunktion. Det indre billede fremtræder
umiddelbart, hvorimod genkaldelse kræver refleksion.
Aristoteles’ naive eller dagligdags tilgang til virkeligheden åbner således op for
objektive beskrivelser af den empiriske virkelighed, som både omfatter den fysiske
virkelighed, som den viser sig (ta fainomena), og selve det subjekt, som sanser og erfarer denne. I modsætning til fænomenologien relativerer han dog ikke vores opfattelse af objektet i forhold til den opfattende subjektivitet men ser de to niveauer som
parallelle udtryk for den samme bagved liggende rationalitet.
Man kan sige, at han ved at forbinde form og stof i substans forener en idealistisk
og materialistisk opfattelse. Dermed samler han den potentielle splittelse mellem ånd
og krop, som ligger i en transcendent fortolkning af Platons idelære, i en mellemposition, som stadig er idealistisk i sin forståelse af verdenssjælen og det rationelle princip som styrende for verdens gang, men som samtidigt med udgangspunkt i sansningen og det sansede binder den til stoffet. Dermed peger han frem mod den empirisme,
som senere både bliver til naturvidenskab og til den næste (kartesiske) splittelse
mellem legeme og sjæl.
Udover at lægge sig tæt op ad den hverdagsvirkelighed, som vi som mennesker
umiddelbart kender og lever i, så udgør Aristoteles’ verdensopfattelse også en både
dynamisk og ikke-reduktionistisk enhed. Dette kommer måske klarest til udtryk i
hans etik:
Aristoteles’ etik, dvs. hans lære om det gode liv, tager udgangspunkt i den særlige
menneskelige natur, som er kendetegnet ved, at den alene af alt levende har fornuft
og tænkeevne og dermed aktivt er i stand til at forme sin tilværelse. Selve det gode
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liv ser han som en balance mellem de grundliggende modsætninger, som er begær og
fornuft (natur og kultur). Denne balance kan beskrives abstrakt, men den kan ikke
udmøntes og dermed reduceres til en række bestemte leveregler. I praksis må den altid findes konkret i den givne situation som en afvejning af dens særlige omstændigheder. Mennesket er således overladt til at bruge sin fornuft.
Den særlige fornuft, som bruges til at foretage den slags konkrete afvejninger, er
dog noget, der kan opøves, og han ser den som et resultat af den karakterudvikling,
som i sig selv består af en harmonisering af menneskets sammensatte natur, som gør
begæret fornuftigt og det fornuftige lystbetonet, og den skabes gennem øvelse og en
god opdragelse i et godt samfund. Den er noget, som udvikles i et samspil mellem
personligt valg og sociale omstændigheder.
Denne særlige form for fornuft eller visdom kalder han på græsk fronesis, dvs.
praktisk eller etisk fornuft, i modsætning til den teoretiske eller erkendelsesmæssige
fornuft (episteme). I denne særlige understregning af at mennesket konkret er overladt til sin fornuft, bliver hans etik faktisk eksistentiel.
Aristoteles’ beskrivelse af verden dækker således hele spektret fra materialisme til en
form for idealisme, som ser fornuften som det styrende princip i universet, og man
kan vælge at se ham som den materialistiske naturvidenskabs grundlægger eller, som
jeg i dette projekt har valgt at gøre, at tage ham på ordet (sjæl betegner traditionelt
noget bevidst) og sige, at alt levende ifølge Aristoteles er bevidst og dermed åndeligt.
Det, som i denne bevidsthedarkæologiske sammenhæng er vigtigt, er at forstå
hans position ikke bare i forhold til det, som den er udviklet af, dvs. de præsokratiske
filosoffer og Platon, men også i forhold til de spørgsmål, som udviklingen endnu ikke
var nået frem til at stille, og som Aristoteles derfor heller ikke besvarer. Det er svar,
som siden (både på godt og på ondt) er kommet til, og som vi derfor må abstrahere
fra, hvis vi vil prøve at leve os ind i hans særlige position og perspektiv.
Det indebærer også, at hans verdensopfattelse implicit og ikke-reflekteret stadig
baserer sig på de dele af den traditionelle hesiodæiske opfattelse af verden, som
filosofferne endnu ikke havde stillet spørgsmål til: Helt i forlængelse af Hesiod ser
også Aristoteles verden som en ikke-skabt, levende og guddommelig organisme, som
er indrettet med hensigt og mål.
Hvis man opfatter fænomenologien som dén moderne videnskabsopfattelse, som
forsøger at overvinde den splittelse mellem materialistisk og hermeneutisk viden,
som blev sat i system efter Descartes, kan man se Aristoteles filosofi som et eksempel
på en helhedsforståelse af livet og verden, som ligger før denne splittelse. Samtidigt
kan man også se den metafysiske flertydighed, som han næppe selv så, og de alternative udviklingsmuligheder, som reelt lå i den, foruden at man kan fryde sig over at
følge en tankeform, hvor der går en lige linje fra udforskningen af den materielle verden til principperne for det gode menneskeliv.
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En sådan helhedvidenskab blev igen mulig på et nyt niveau i løbet af det 20.
århundrede med udviklingen af den eksistentielle fænomenologi. Denne mulighed
blev artikuleret af den tyske psykiater Medard Boss i bogen Existential Foundations
of Medicine and Psychology, men den blev ikke virkeliggjort. I stedet har man i dag
to forskellige typer af videnskabsteori fordelt på to forskellige faggrupper: naturvidenskaben og de humanistiske fag. Faget psykologi står - som hos Aristoteles - et
sted midt imellem.

Substanstænkning, naturvidenskab og de seneste århundreders samfundsudvikling
At der går en linje fra Aristoteles’ substansbegreb til den moderne naturvidenskabs
materialistiske verdensopfattelse betyder ikke, at det 20. og 21. århundredes videnskabelige opfattelse af verden stadig er aristotelisk i denne forstand. Ikke mindst atomfysikkens beskrivelse af atomet - alle substansers substans - som bestående af et
spændingsfelt mellem ikke-materielle partikler i et i relativ forstand enormt tomrum,
peger i en fuldstændigt anden retning.
Det er dog begrænset, hvor meget denne kontraintuitive forståelse er slået igennem i vores generelle virkelighedsopfattelse, og især påvirker den ikke de udviklinger, som allerede er sat i gang for flere århundreder siden, og som i dag bare
fortsætter ud ad det samme men stadigt virksomme spor.
Tværtimod er det netop kendetegnende for de tekniske videnskaber og den teknologiske udvikling, som stadig er det, der skaber det 21. århundredes vækstsamfund, at
den hviler på et videnskabsteoretisk grundlag, som ikke bare er ensidigt men også
forældet i forhold til den viden, som er kommet til senere. Det forhindrer ikke, at den
stadig er produktiv, men det er en produktivitet, som på grund af sin manglende helhedsforståelse kun kan beskrives som fragmenteret.
Vores viden vokser eksplosivt og nye fag opstår, men de opstår som knopskydning
på de gamle. Der er ingen, der har overblik endsige magt til at gentænke og omforme
den grundlæggende systematik, som strukturerer dette nye og enorme videnskorpus.
På det niveau er vi stadig aristotelikere.
Et godt eksempel på dette er den medicinske videnskab, som blev grundlagt længe
før man i begyndelsen af det 20. århundrede blev klar over, at en helhed ikke er identisk med summen af dens dele. Deraf dens særlige specialisering, hvor de mest specialiserede læger (dvs. dem der ved mindst om mennesket som helhed) også er dem,
der er højst i hierakiet. Denne videnskab er stadig særdeles produktiv, men det bliver
sværere og sværere at sammenfatte de store mængder af specialviden i en form, der
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giver mening for den enkelte patient eller praktiserende læge. Der mangler helt enkelt
en syntesedannende teori om mennesket som en samvirkende helhed.
Måske er det reelt sådan, at en given kulturs former grundlæggende fastlægges i
en tidlig kreativ fase og udvikler sig videre derfra uden mulighed for fundamentalt at
ændre sit udgangspunkt. De må derfor fortsætte i den på forhånd afstukne retning indtil deres potentiale har udtømt sig. Hvis man kunne begynde forfra, ville man næppe
i dag drømme om at basere en udforskning af mennesket og dets sygdomme på et
rent analytisk princip, som opsplitter dets helhed i stadigt mindre dele. Vi ved godt at
helheden ikke er identisk med summen af dens dele, og det kræver derfor mange års
grundig uddannelse at komme uden om denne i enhver anden sammenhæng helt indlysende viden.
Hvis vi for et øjeblik vender tilbage til den første udvikling af sproget, som skabte
den opdeling af bevidsthedsprocesserne, som gjorde det muligt for mennesket at
forholde sig mere aktivt og fleksibelt til sin verden, samtidigt med at denne verden
også gennem den sproglige analyse blev både større og mere uoverskuelig, så så vi,
hvordan den visionære syntesedannelse kom ind som et modtræk mod denne uoverskuelighed som en samlende funktion, der i samme hug satte mennesket i stand til
socialt og personligt at skabe den afgrænsede ideale virkelighed, som gjorde det
muligt for os i forlængelse af vores natur som flokdyr at organisere os i samfund.
Tilsvarende kan man sige, at den begrebsbaserede rationalitet, som den er blevet
beskrevet i dette afsnit, gjorde det muligt for os at frigøre tanken fra visionens og
metaforens associative og følelsesbårne logik i retning af en mere systematisk og rationel form for logik. Man kan sige, at fornuften på denne måde frigjorde sig fra visionens følelsesstyrethed i retning af en renere tanke, hvilket dog samtidigt indebar at
den fjernede sig fra sit eget motivationelle grundlag, uden at der denne gang er kommet noget udviklingsmæssigt kompenserende modtræk til. Den har derfor på en
række punkter fået lov til at køre sit eget løb ud ad en på forhånd fastlagt tangent.
I vores del af verden har det historisk været sådan, at den begrebslige rationalitet i
en lang periode har været underlagt religionens begrænsende kontrol, men fra og med
rennaisancen begynder videnskaben at skille sig ud fra religionen som en rent begrebs- eller fornuftsstyret erkendelsesform. For naturvidenskabens vedkommende
kommer dertil, at den metodisk fremmedgør sig fra sin egen subjektivitet som helhed.
Den opfatter sig som værdifri og afstår dermed fra at forholde sig til sin samfundsmæssige rolle overhovedet. Den frigør sig dermed også fra enhver form for
moral og etik: Det er ikke et videnskabeligt men et politisk spørgsmål, siger man.
Det er denne form for videnskab, som har skabt den voldsomme teknologiske og
økonomiske vækst, som med udgangspunkt i det europæiske kontinent har præget
udviklingen på Jorden op gennem de seneste århundreder. Samtidigt har den som videnskabelig, materialistisk ateisme mere eller mindre overtaget den traditionelle reli211

gions rolle som samfundsbærende ideologi - men uden at kunne bidrage med retningslinjer for menneskelig omgang og etik. Det betyder, at vores samfunds konventionelle og moralske institutioner parallelt med kristendommens afskaffelse som samfundsbærende ideologi har været i opløsning, og de institutionelt vedtagne regler har
mistet deres moralske legitimitet.
Vi har ikke, som vi så det i forbindelse med det sprogets og den reflekterede bevidsthedforms opståen, set noget udviklingsmæssigt modtræk mod denne den begrebslige rationalitets autonome fraspaltning fra den menneskelige helhed - i det mindste
ikke indenfor den europæiske kulturkreds. Det der kommer nærmest er den særlige
humanistiske videnskabsform, som opstår samtidigt med naturvidenskaben, og i forlængelse af den den demokratiske bevægelse. Den filosofiske marxisme kan i den
forbindelse ses som det menneskelige subjekts sidste forsøg på på et samfundsmæssigt niveau at tage hånd om sin egen udvikling.
Disse sidste to bevægelser må dog siges hver for sig at være kørt af sporet. For
marxismens vedkommende førte imperialismens ressourcetilvækst i de industrielt
førende lande til til socialdemokratismens klassesamarbejde og dermed til revolutionens forskydning til det tilbagestående agrarsamfund i Rusland, hvor der simpelthen
ikke var de nødvendige forudsætninger for den. Derfor har vi i dag nogle helt fordrejede forestillinger om, hvad socialisme er og indebærer.
Tilsvarende har den demokratiske bevægelse siden Første Verdenskrig været
fastlåst i stadige kampe mod fascisme og diktaturer, samtidigt med at den har mistet
perspektivet på sin egen idemæssige udvikling. Demokrati forstået som en styreform,
hvor beslutningsgrundlaget er en bred, åben og velkvalificeret debat, efter de principper, som blev udformet ikke mindst i den danske andels- og folkehøjskolebevægelse i
det 19. århundrede, findes ikke længere. Det er helt andre og mere upersonlige
kræfter, der i dag er styrende.
Der ser således ud til at gå en lige linje fra udviklingen af den begrebslige rationalitet med dens fraspaltning af sin egen følte motivation til den moderne videnskabs
fraspaltning af sin subjektivitet som sådan og den deraf følgende objektivering og autonomisering af selve den samfundsmæssige udvikling, som kendetegner vore dages
verdenssamfund, med de katastrofale følger, som er blevet beskrevet tidligere, og
som vil blive yderligere uddybet i det følgende kapitel.
Den aristoteliske substanstænkning, som den er blevet videreført op gennem middelalderen til vores egen tid, udgør dog en væsentlig mellemregning. Det kunne derfor være frugtbart at undersøge en anden begrebsbaseret filosofisk tradition, som gik i
en helt anden og antisubstantialistisk retning, sådan som den udviklede sig i det buddhistiske Indien.
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Indisk antisubstantialistisk tænkning
Substans (ousia) er den første af de ti kategorier, som Aristoteles beskriver en objektiveret genstand ud fra. Indenfor grammatikken svarer det til det substantiv, som
resten af sætningen (dvs. verbum, adjektiver og adverbier) udsiger noget om. Kun det
substantielt værende er i sig selv, hvorimod de følgende ni kategorier kun findes som
relative kvaliteter og omstændigheder i forhold til dette.
Substansen er den konstans, som Aristoteles mener er nødvendig for at kunne
beskrive forandring på en systematisk måde. Den er det uforanderlige i forhold til
hvilket de kvalitative forandringer finder sted103. I sidste ende er dog også substansen
foranderlig (det han kalder substantiel forandring) og dermed relativ i forhold til sin
underliggende substans. I forlængelse heraf har man i eftertiden diskuteret, om Aristoteles antog, at der i sidste ende måtte findes en slags formløs og derfor ikke
yderligere reducerbar grundsubstans. Selv omtaler han dog ikke nogen sådan.
Set i forhold til denne måde at tænke på er den buddhistiske filosofi antisubstantialistisk i den forstand, at den i sit udgangspunkt afviser, at det giver mening overhovedet at tale om en sådan konstans: Tingenes væren og identitet er under alle omstændigheder forbigående og relativ i forhold til de omstændigheder, som netop er
det, der definerer dem. Buddha er først og fremmest optaget af forandring som
tilværelsens helt grundlæggende eksistentielle vilkår.
Set i forhold til Aristoteles’ kategorilære må det betyde, at det, der definerer det,
Aristoteles kalder substans, netop er de relative kategorier, og at substansen derfor
forbliver relativ i forhold til dem. Aristoteles er her fokuseret på den objektivt givne
verden - det som er naturvidenskabens perspektiv - hvorimod Buddhas perspektiv er
eksistentielt.
Aristoteles’ beskrivelsesform er fænomenologisk, når han beskriver subjektive
fænomener (som f.eks. hukommelse og genkaldelse) men substantialistisk og naturvidenskabelig, når han beskriver objektive fænomener (som f.eks. en hest eller et
bjerg). I begge tilfælde beskriver han fænomenet i dets objektive givenhed, og ingen
af disse beskrivelser er eksistentielle. Eksistentiel bliver han først i sin etik og med
fronesis begrebet.
Selvom man kan sige at Buddha afviser selvet104 som oplevelsens substans og de
sansede objekter som dens konstanser, så får også buddhisterne, som vi vil se, henad
vejen efterhånden som de begynder at forholde sig til Buddhas særlige budskab i en
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De følgende ni kategorier er: kvalitet (hvid, blød), kvantitet (tre meter lang), relation ( dobbelt, halv,
større), sted (på gulvet), tid (i går), placering (siddende, liggende), havende (har tøj på), handlende (bærer,
skærer), objekt for handling (bliver båret, skåret).
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lidt bredere sammenhæng, behov for at se foranderligheden i forhold til en eller anden form for konstans.
Man kan sige, at den buddhistiske filosofi i sit udgangspunkt netop er vendt mod den
hverdagsrealisme, som Aristoteles forsøgte at underbygge. Den verden, vi lever i, er
ikke stabil og konstant men tværtimod forgængelig og forbigående. I dens mest
radikale udformning er alt på alle niveauer, under alle omstændigheder og altid under
forandring. Samtidigt er der dog også her foregået en diskussion af det noget (den
substans), som var under forandring: om der ikke nødvendigvis måtte være et sådant
noget og i givet fald, hvad det kunne være.
De buddhistiske begreber er på sanskrit svabhava og pratitya samutpada. Svabhava betyder ordret oversat egenværen, men det kan i denne sammenhæng ret præcist
gengives som substans. Pratitya samutpada oversættes sædvanligvis som betinget
samopståen og betegner det forhold, at intet er det, det er, i sig selv men altid relativt i
forhold til det, det opstår af, udfolder sig i samspil med og forsvinder tilbage i. Intet
har således identitet eller substans i sig selv men kun i relativ og forbigående forstand. På trods af de forskelle, der ligger de kulturelle traditioner og sprog, virker begreberne parallelle og sammenlignelige.
Man kan sige, at hvor den græske filosofiske tradition, som var bundet af arven fra
Parmenides og hans afvisning af ikke-værens væren, gjorde det nødvendigt for Aristoteles at påvise konstans i forandringen, så var den buddhistiske filosofi tilsvarende
bundet af traditionen fra Buddha selv og hans påvisning af forandringen i det, der
fremstod som konstant. Fælles for de to traditioner var, at de begge var nødt til at
forholde sig både til konstans og forandring.
Det, der adskiller dem, og som gør det interessant at sammenligne dem her, er, at
de har trukket begreberne i hver sin retning og derfor har noget forskelligt at sige om
en virkelighed, som uden at være den samme dog er sammenlignelig. Samtidigt illustrerer de selve den begrebsbaserede tænknings subtilitet: Små forskydninger i begrebernes betydning og vægtning i forhold til hinanden ændrer perspektivet totalt og gør
en verden til forskel.
Fra starten af dette kapitel om den begrebsligt givne virkelighed så vi, hvordan det på
godt og på ondt ligger i den begreblige rationalitets måde at fungere på, at den skiller
sig ud fra sit eget motivationelle grundlag. Denne adskillelse blev i Europa understreget af substansfilosofien, som med sit særlige fokus på genstandenes identitet i sig
selv, førte til den fraspaltning af subjektet fra objektet, som kendetegner den moderne
naturvidenskab. Til sammenligning og eventuel korrektion vil jeg derfor undersøge
den buddhistiske filosofi, som den udviklede sig i Indien fra Buddhas tid i det 6. årh.
fvt. (regner man med) og frem til ødelæggelsen af de store universiteter under de
muslimske invasioner i det 12. århundrede evt.
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Den buddhistiske filosofi adskiller sig grundlæggende fra den europæiske ved at
tage udgangspunkt i selve subjektiviteten og er således i sit udgangspunkt eksistentiel
og et langt stykke ad vejen også fænomenologisk. Den er derudover, som nævnt, antisubstantialistisk, og selvom den (i modsætning til den europæiske filosofi) i sit
udgangspunkt er ateistisk og bliver til i opposition til den traditionelle indiske religiøsitet, så udvikler den sig paradoksalt nok som en del af denne og indenfor den
religiøse erkendelsesforms traditionelle rammer med klostre, templer, ritualer osv. foruden at den er etisk og moralsk samfundsbærende som enhver anden traditionel
religion.
I begyndelsen af det andet årtusinde af vores tidsregning er buddhismen i Indien
mere eller mindre blevet en del af den i sig selv særdeles bredspektrede og tolerante
hinduistiske religionsform og fungerer først og fremmest i kraft af de store universitetskomplekser i det nordlige Indien, og den forsvinder i Indien sammen med disse.
Den bliver dog videreført i store dele af det øvrige Asien som en slags filosofisk religion frem til i dag, hvor den regnes som en af verdensreligionerne.
Dette forløb adskiller sig fra den europæiske filosofis historie. Denne blev med
kristendommens indførelse nok indkorporeret i religionen som en slags filosofisk rationale, men den udskilte sig igen under rennaisancen og udvikler sig derfra mere
eller mindre i opposition til religionen som det tankemæssige fundament både for
humanisme og naturvidenskab.
Disse forskelle var afgørende for, at det blev i Europa og ikke i Asien, at den materialistisk videnskabelige og den deraf følgende teknologiske og industrielle revolution fandt sted. Samtidigt undgik man dog i den buddhistiske verden den splittelser
mellem human- og naturvidenskab og dermed også sjæl og legeme, som denne netop
også er udtryk for. Det kunne derfor i dag, hvor de negative konsekvenser af denne
splittelse bliver stadigt tydeligere, være interessant at undersøge den meget anderledes men stadig begrebsligt rationelle tankegang, som den buddhistiske filosofi
repræsenterer.
Den buddhistiske filosofi er derudover væsentlig i en fænomenologisk sammenhæng, fordi den med to og et halvt årtusindes forspring repræsenter en parallel til den
eksistentielle fænomenologi. Man kan sige, at Buddha med sin analyse af sindets
konkrete måde at fungere på giver den i sig selv idealistiske upanishadetænkning et
psykologisk empirisk fundament, der gør den fænomenologisk.
For at forstå det revolutionerende og næsten moderne i den historiske buddhas budskab, må man forstå den kulturelle baggrund hans erkendelse voksede ud af.
Vedaerne er det traditionelle Indiens klassiske tekster. Det er med dem, at det indoeuropæiske sprog sanskrit indføres som de lærdes sprog i Indien, og de udspringer tydeligvis af en indoeuropæisk form for religiøsitet, som er parallel med den, vi finder i
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det klassiske Grækenland. Dette ændrer sig med den noget senere upanishade litteratur.
Om det skyldes en intern udvikling indenfor den indoeuropæiske kultur i sig selv,
eller om det skal ses som et udtryk for dennes integration i de religiøse strømninger,
der var gældende før indoeuropæernes ankomst i bl.a. den gamle og højtudviklede
induskultur, ved man ikke. Under alle omstændigheder er det disse skrifters særlige
opfattelse af den øverste gud Brahman som en slags altomfattende verdenssjæl og af
den personlige menneskesjæl som i sidste ende identisk med denne verdenssjæl, som
den dag i dag er den overordnede ramme for det konglomerat af iøvrigt meget
forskellige religiøse strømninger, som tilsammen udgør Hinduismen.
Denne er en i allerhøjeste grad folkelig religion, som inkluderer alle de funktioner,
en sådan må have i et traditionelt samfund, men det overordnede mål for dens særlige
form for åndelighed er under alle omstændigheder den individuelle sjæl, kaldet atmans, forening med den universelle sjæl Brahman. Enhver af de utallige indiske guder kan i sidste ende fungere som indgang til denne forening. Det er denne forening af
det folkeligt mangfoldige under en i sidste ende monoteistisk religiøst filosofisk doktrin, som kendetegner og er speciel for den hinduistiske religion.
Upanishaderne blev skrevet over en lang periode, og der kan i princippet stadig
skrives upanishader den dag i dag, men de ældste af dem kan næppe være meget ældre end den historiske buddha selv.
Det som Buddha Sakyamuni (den historiske buddha) gjorde, og som var det, der
gjorde, at buddhismen skilte sig ud fra såvel vedaernes som upanishadernes religion,
var, at hans undersøgelse tog udgangspunkt i en personlig eksistentiel desillusionering i forhold til det almindelige livs værdier: Hvad nytte er det til at besidde alle dette
livs goder, når de er forgængelige, og man i sidste ende alligevel skal miste dem?
Han gav derfor afkald på disse og kastede sig ud i en søgen, som lidt paradoksalt
førte ham frem til en erkendelse af, at der ikke fandtes noget selv, som kunne hverken
miste eller mistes. Der var kun de til stadighed fortløbende fænomener, dvs. sanseoplevelser, tanker, følelser og forestillinger - det vi i dag med William James kalder
bevidsthedsstrømmen. Tværtimod bestod selve den vildfarelse (avidya), som fører til
den lidelse, vi som mennesker oplever i livet, i at identificere sig med dette ikke eksisterende fantasifoster af et selv som en selv.
Som de står her, udtrykt i sprog, lyder de to standpunkter meget forskellige og i
modstrid med hinanden, og det historiske resultat er da også blevet to forskellige verdensreligioner, men måske kunne man sige, at det Buddha gør, er, at han lægger
grundstenen til det, som i en vestlig filosofisk sammenhæng hedder den fænomenologiske metode, og som i Indien bliver videreudviklet i Abhidharma filosofien. Med
udgangspunkt i denne mere avancerede metode får han præciseret det, som allerede
ligger i upanishadernes budskab, selvom det bliver udtrykt i myternes substantialis216

erende sprogbrug: Nemlig at vejen er subjektiv - og, tilføjer Buddha, når man begynder at objektiverer subjektiviteten, som man gør, når man taler om et selv, så kommer
man hurtigt på vildspor.
Set i forhold til Vedaerne og Upanishadernes seere er Buddha filosof og praktiker.
Han giver afkald på kosmologi og guder og anviser en metode, som er fænomenologisk (i modsætning til rituel) til at befri sig fra lidelsen. For vedaerne er selve det fysisk sansede liv rigdom og betagelse, upanishaderne peger tilbage mod en virkeligere
virkelighed, som den sansede virkelighed udspringer af, og Buddha tager fat i selve
virkelighedsforvirringen som en sygdom og anviser en kur.
Buddha bliver på denne måde næsten postmodernistisk - eller han kan i det mindste fortolkes sådan. Han har mistet sine traditionelle værdier (betagelsen af den
sansede virkelighed) og giver i sin tilgang afkald på sin tids religiøse svar, og han når
gennem sin metode (fænomenologien) frem til den endelige løsning, som endnu et
radikalt afkald.
Svaret er, at alt værende inklusiv en selv opstår og forsvinder i relativ
afhængighed af hinanden (pratitya samutpada), og at intet derfor er i sig selv. Befrielsen eller oplysningen består derfor i at give afkald på illusionen om det værendes
substantielle virkelighed og at bringe sig i overenstemmelse med en virkelighed, som
udelukkende består af forbigående former uden egensubstans (svabhava). Selv vores
allernærmeste er som folk, der går forbi.
Denne analyse videreudvikledes i århundrederne efter Buddha i det, man kalder Abhidharma filosofien. Denne adskiller sig fra de dialogiske sutraer ved at tilstræbe en
sammenfattende teoretisk gennemgang af læren men med et praktisk sigte, dvs. til
brug for de mediterende.
Den er gennemført rationel og fænomenologisk i sin analyse og fremtræder som
som en systematisk dekonstruktion af vores almindelige livsverden i dens psykologiske enkeltdele helt ned til de flygtige oplevelsesatomer (dharmas105 eller pixels ville man vel kalde det i dag) som opfattes som det, der i sidste ende har egenværen
(svabhava). Dens mål er at afsløre tingenes og det personlige selvs (atmans) karakter
af konstruktion for der igennem at frigøre den mediterende følelsesmæssigt fra
tilknytningen til dem - som en radikal frigørelse fra livet og de stadige genfødseler
som sådan.
Måske skal man se den senere udviklede Mahayana Buddhismes boddhisatvaideal
som en reaktion på denne i sig selv noget kølige intellektualisme: Boddhisatvaen er
kendetegnet ved, at han af medfølelse med alt levende både undervejs og i den
oplyste tilstand - dvs. efter at han har forstået virkelighedens sande funktion - ved105

Ikke at forveksle med dharma i betydningen: vej, lov eller lære. Disse to centrale begreber i den buddhistiske filosofi har så vidt vides ikke noget sprogligt med hinanden at gøre.
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bliver at arbejde for den fælles samlede frigørelse. Det levende ses her som en sammenhængende eller i det mindste forbundet subjektivitet.
Dermed får analysen en syntesedannende modpol, som igen forbinder den med
livet. Når man læser de tidlige buddhistiske tekster, virker det dog helt klart, som om
det er selve livets gentagelsestvang i form af den uendelige række af genfødseler, som
den ønsker at frigøre os fra. Det særlige ved Buddhas død, det man kalder paranirvana, er, at han virkeligt dør for aldrig at komme tilbage igen.
Mahayana Buddhismen betegner således en understregning af fællesskabet mellem
alle levende væsener. Derudover betegner den i første omgang også en skærpelse af
relativiteten på bekostning af konstansen. Prajnaparamita sutraerne, som hører til de
ældste mahayana skrifter, afviser selv dharma’ernes egenværen og understreger
dermed altings tomhed helt igennnem, og Nagarjuna106, som er Mahayana Buddhismen første store filosof, tænker den analytiske relativisme helt ud i sin fulde konsekvens:
Ligegyldigt hvor han starter sine argumentationer, så ender de med at ophæve sig
selv i intet. Den absolutte sandhed er, at intet er i absolut forstand. Alt værende er
uden egensubstans (svabhava), tomt (shunya) og flygtigt som det relative produkt af
øjeblikkelige og dermed forbigående omstændigheder (pratitya-samutpada). På denne
måde både fastholder og skærper han Buddhas oprindelige indsigt.
Derudover fastholder han dog også, at denne det værendes forbigående og relative
eksistens ikke gør verden til en illusion. Denne relativitet er, siger han, tværtimod en
forudsætning for, at verden kan forløbe, sådan som vi kender det, og er dermed en
forudsætning for forandring og udvikling og dermed i sidste ende også for den
oplysning, som er målet for den buddhistiske lære. Hvis tingene havde egensubstans
(svabhava), ville de per definition være uforanderlige og evige, og dermed ville alt
være fastlåst i ubevægelighed.
Denne argumentation ligner det, vi fandt i den græske filosofi hos Parmenides og
Platon: At være i absolut forstand er evigt og uforanderligt. Det var sådan Parmenides
definerede det, og det var åbenbart sådan oldtidens menneske både i øst og i vest
umiddelbart opfattede det. Men denne form for væren findes ikke i den fysiske verden, som vi lever vores liv i.
Det var i dette dilemma, at Buddha fandt lidelsens årsag, og det var det, som fik
Platon til at lave sin berømte skelnen mellem de forbigående fænomener og de i absolut forstand værende ideer. Platon fratog på denne måde sanseverdenen dens primære
virkelighed. Kun ideerne er - i virkelig forstand.
Den samme tendens finder man i den indiske filosofi, og det er Nagarjunas fortjeneste, at han får præciseret sanseverdenens særlige ontologiske status som relativ
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Man regner med, at Nagarjuna levede i starten af vores tidsregning, dvs. i 1. - 2. århundrede evt.
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virkelighed. Dette er Nagarjunas udgave af den middelvej mellem ekstremerne, som
hos Buddha Sakyamuni var middelvejen mellem askese og vellevned. Hos Nagarjuna
er det middelvejen mellem substantialisme og nihilisme.
At det enkelte fænomen er tomt og uden selvstændig væren forhindrer ikke, at de
fortløbende hændelser, som udgør det liv, vi lever, har deres egen relative betydning i
tiden. At leve som menneske indebærer at søge retning, sammenhæng og mening i
den relative og tidslige forbipasseren, som vores liv er. Udtrykt i eksistensfilosofisk
sprogbrug kan man sige, at oldtidens absolutte værensopfattelse er uforenelig med
selve tidens faktum. Verden, som vi sanser den, er ikke, den forløber.
Oplysning kan ud fra denne tankegang forstås som indsigt i selve denne relativitets natur, og opgaven består i at orientere sig i forhold til den. Eller sagt på en anden måde, at forstå og at tilpasse sig selve tidslighedens realitet, dvs. det forhold at
verden ikke består af ting og personer men af hændelser, der forløber.
Denne opfattelse bliver i århundrederne efter Nagarjuna korrigeret af Yogacara
filosofien, som siger, at at selve denne stadig skiftende bevidsthedsstrøm er at betragte som det, der har absolut virkelighed (svabhava): At det, der er, er selve den bevidste oplevelse, hvorimod det, som oplevelsen er om, det som i den eksistentielle
fænomenologi er verden, er uvirkeligt - som en drøm. Alt er bevidsthed, eller der er
ikke andet end bevidsthed, siger de.
Man kan sige, at Nagarjuna helt i forlængelse af den historiske buddha påviser
selve relativitetens absolutte sandhed, dvs. det forhold at der i verden ikke findes noget stabilt overhovedet, som man kan hvile sit hoved mod. I sine argumentationer
lader han alle forsøg på at definere noget som substantielt værende ende i en selvmodsigelse. Derimod afstår han fra at beskæftige sig med relativitetens modpol, dvs.
det i forhold til hvilket, det relative netop er relativt.
For Yogachara filosofferne er dette en ensidighed og dermed uholdbart, og de
peger derfor på selve bevidsthedsstrømmmen som den konstans eller substans, der er
nødvendig for at påvise sammenhæng i forandringen - for at gøre den til en proces.
Samtidigt får den buddhistiske filosofi dog en idealistisk drejning, som den ikke
havde tidligere.
I den moderne europæiske fænomenologi opfattes det oplevede fænomen som en
funktion af mødet mellem det subjektive beredskab og en virkelighed, som er
oplevelsestranscendent, dvs. noget andet end det oplevende subjekt. Den placerer sig
således dialektisk i forhold til den traditionelle europæiske skelnen mellem idealisme
og materialisme.
Man skal dog være forsigtig med at overføre begreber fra en filosofisk tradition til
en anden. Især når forståelsen af den anden tradition hviler på tekster, der er mere end
tusind år gamle, skrevet ind i en kulturel diskurs, som vi i dag ikke har nogen som
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helst mulighed for at gennemskue, og på sprog, hvor de enkelte ord gengives vidt
forskeligt i forskellige oversættelser.
Der er da også forskere107, som fortolker Yogacaras lidt bastante udsagn om, at alt
er bevidsthed, psykologisk i stedet for metafysisk: Som at det denne filosofi gør alene
er at påvise selve sindets rolle i vores virkelighedsopfattelse. Man må derfor også
kunne forstå det på den måde, at Yogacara retter op på Nagarjunas ensidige relativisme og genopretter dialektikken i forhold til den konstans, som det relative må
være relativt i forhold til, nemlig selve det forhold, at vi oplever de relative
fænomener.
Det er for mig at se den konstruktive (men ikke nødvendigvis historisk korrekte)
fortolkning, som dog ikke kan bortforklare det forhold, at både Yogacara og Buddhismen, som vi kender den i dag, har en tvetydighed lige her. Den japanske zenmester Shunryu Suzuki, hvis tekst er det skarpeste, jeg har læst af nogen moderne
buddhist, taler f. eks. med stor konsekvens og præcision kun om sinds forholden sig
til sind. Det betyder, at den transcendente virkelighed og det aktive arbejde for at ændre den ingen rolle spiller for det, han underviser i. Han udtrykker sig i paradokser,
hvor udsagnets to led eksplicit modsiger hinanden, for at at udtrykke modsætningernes enhed og erkendelsens ikke-begrebslige natur:
Vores krop og vores sind er ikke to og ikke en. Hvis I tror, at jeres krop og sind
er to, tager I fejl, hvis I tror, de er et, tager I også fejl.
Og nogle få linjer længere nede i teksten:
Efter en årrække dør vi. Hvis vi tror, at det er enden på vores liv, har vi en
forkert opfattelse. Men hvis vi på den anden side tror, at vi ikke skal dø, tager
vi også fejl. Vi dør og vi dør ikke. Dette er den rette opfattelse. (Suzuki (2000
(1970)) s. 29)
Denne paradoksale udtryksform er - uden at være filosofi i begrebslig forstand utroligt præcis i forhold til sit: sind, der forholder sig til sind, budskab. Den transcendente verden fremtræder, som i enhver fænomenologisk opfattelse, kun gennem sindets fortolkning, men jeg har ikke noget sted i teksten været i stand til at finde et idealistisk udsagn af typen: der er intet andet end sind. Han benægter intetsteds den transcendente verdens realitet; men den spiller ingen rolle for det, han underviser i.
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Dermed bliver undervisningen om ikke idealistisk så dog subjektivistisk i sit budskab108 .
I forlængelse af Yogacara kommer siden Tathagatagarbha sutraerne og med dem de
traditioner, som stadig er fremherskende i Tibet og i Fjernøsten. De siger, at det ikke
er bevidsthedstrømmen men selve den bevidsthed, som strømmen forløber i eller er
en modifikation af, der er virkelighedens absolutte grund og konstans. Denne i sig
selv uforgængelige grundbevidsthed (dharmakaya) er i uudfoldet form fælles for alle
levende væsener, dyr såvel som mennesker.
Dermed er vi sådan set tilbage ved upanishadernes opfattelse af den individuelle
sjæl (atman) som værende identisk med den universelle sjæl (Brahman). Samtidigt er
vi dog (ligesom hos Aristoteles) blevet en del klogere på, hvad begrebet sjæl mere
konkret dækker. Man kan sige, at det Yogachara og Tathagatagarbha sutraerne gør er
at skærpe den buddhistiske filosofis fænomenologiske udgangspunkt ved at forbinde
oplevelsens relativitet med dens absolutte modpol, som er selve bevidsthedens at uden som Abhidharma at substantialisere dens grundelementer (dharmas).
Set i dette perspektiv må man dog som europæisk fænomenolog kritisere den buddhistiske fænomenologi for at forbigå selve den subjektive oplevelses modpol, som er
dén oplevelsestranscendente verden, som vi objektivt set både lever og oplever i.
Dermed bliver den alene til en meditationsfænomenologi og ikke en fænomenologi
om det levede liv.
En ren meditationspsykologi er i denne forstand kendetegnet ved alene, at lade
sind forholde sig til sind. Indenfor denne ramme bliver den oplevelsestranscendente
verden på intet tidspunkt relevant. Den kommer til udtryk i det, som Suzuki kalder
det store sind som noget blot givet, som det lille sind forholder sig (bekymret) til, og
indenfor meditationens ramme er denne forholden sig overflødig.
Man kan sige, at den formelle meditationspraksis sætter en parentes omkring det
eksistentielle liv. Bagefter rejser den mediterende sig selvfølgeligt og tager vare på
det, men mens han sidder er det hans opgave at forholde sig til sindets forholden sig
til sind. Samtidigt kommer denne meditative forholden sig til sind dog også til at fungere som en metafor for det eksistentielle liv: For den der lever meditativt er sindets
måde at forholde sig på vigtigere end, hvad der objektivt sker i hans liv.
Set i forhold til at sindet spontant i sin intentionalitet har det med at fortabe sig i
sine objekter, giver det god mening som en personlig kompensation for denne natur108

Shunryu Suzuki (1904 - 71) kom til USA i 1958 og underviste der resten af sit liv. Hans bog, som på engelsk hedder: Zen mind, beginner’s mind, kan i sig selv ses som et møde mellem to kulturer og en illustration
af sin titel. Det virker som om han, fordi han har måttet slippe den kulturelle kontekst, som han selv er blevet
undervist i, for at udtrykke sig på et nyt sprog og til mennesker, som har nogle helt andre forestillinger om
zenbuddhisme, end de, der gjalt der, hvor han kom fra, har måttet tale direkte ud af den buddhistiske vision,
for at give den en ny form i sit møde med amerikanerne. Han har dermed været begynder i samme forstand,
som den, han beskriver i bogen, som ikke kunne være skrevet i en traditionel buddhistisk sammenhæng.
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givne ubalance, men som universel model bliver den i sig selv ubalanceret, fordi livet
også kræver, at den mediterende forholder sig til det i dets transcendens. Om ikke andet er han nødt til at indrette sit personlige liv på en sådan måde, at det er muligt for
ham at sidde så meget og så uforstyrret, som han ønsker det, foruden at den sociale
situation kan ændre sig, så det ikke længere er muligt - som det jo skete med den
kommunistiske magtovertagelse i Mongoliet og Tibet.
Samtidigt bliver buddhismen også tvetydig i sit forhold til en idealistiske metafysik.
Dette er vigtigt i forhold til buddhismens praksis, fordi det kan være fristende - som
den hinduistiske Yoga filosofi - at forstå meditation og den meditative proces ud fra
den filosofiske position, som man har kaldt den monistiske idealisme. Denne er
kendetegnet ved at se verden, som vi kender den, som en udstråling eller manifestation af en kollektiv enhedsbevidsthed (evt. kaldet Gud), som ses som den individuelle
bevidstheds ophav. Oplysningsprocessen kommer her alene til at bestå i at vende opmærksomheden indad og at søge tilbage mod denne enhedsbevidsthed.
Denne opfattelses begrænsning er, at den er udialektisk i forhold til den verden,
som bevidstheden er bevidst om, og som vi som mennesker lever i. Denne verden
kommer til at fremstå som de yderste krusninger på overfladen af bevidsthedens dybe
hav. Da verden ifølge denne opfattelse entydigt er en funktion af bevidsthed, kan der
dybest set ikke være nogen grund til at beskæftige sig særligt meget med den. Verden
bliver netop som en drøm, og drømme ændres ved at den bevidsthed, som drømmer
drømmen, ændrer sig - ikke gennem videnskabeligt, socialt eller politisk arbejde.
Det står i modsætning til det, vi konkret erfarer: Selvom Buddha i første omgang
selv måtte finde vejen til indsigt og i en bestemt fase gjorde det ved at sætte sig ned
og blive siddende, så var han bagefter nødt til at rejse sig og gå ud i den virkelige
verden for at videregive sin erfaring. Og andre har bragt hans budskab videre, samtidigt med at de både selv praktiserede og materialiserede resultaterne af deres praksis
i form af undervisning, sutraer, templer og klostre i den socialt fysiske verden. Det
var på den måde, at Buddha skabte en anden og fredeligere verden.
På trods af at den hagiografiske litteratur i både øst og vest er fuld af beskrivelser
af den magt, åndens mestre har over materien, så er der mig bekendt ingen dokumenterede eksempler på, at hellige mænd fra deres huler, celler eller bjergtoppe har
ændret historiens gang. Ånden manifesterer sig gennem sin indsigt i den naturlige
verdens lovmæssigheder - ikke ved at ophæve dem. Hvis mirakler overhovedet findes, findes de netop som undtagelser. Det er ikke dem, der styrer verdens gang. Eller
sagt i et andet sprogbrug: Guds vilje udtrykker sig gennem naturen, ikke på trods af
den. Derfor er denne idealistiske opfattelse ufuldstændig.
Den eksistentielle fænomenologi opfatter forholdet mellem subjektet og det transcendente objekt (den materielle verden) som dialektisk og det, der formidler relationen er
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praksis, dvs. handling og refleksion. Det er ved at handle og reflektere over sine handlinger, at man bliver klogere, samtidigt med at man ændrer verden. Gennem dette
tætte samspil potenserer teori og praksis gensidigt hinanden. Det gælder både for personligt, videnskabeligt og for samfundsmæssigt arbejde.
Den buddhistiske analyse forholder sig til den subjektive side af jeg-verden strukturen. Den påviser dens karakter af konstruktion og kan derigennem frigøre os fra de
tilsvarende fejlagtige forestillinger om den oplevede verdens substantielle realitet i
sig selv, men den forholder sig ikke eksplicit til denne verdens oplevelsestranscendente side, dvs. det forhold at der reelt er et eller andet derude, som jeg er i udveksling med, og som mit liv og min verden er en delvis funktion af.
Det er dog heller ikke sådan, at den eksplicit afviser en oplevelsestranscendent
verden, og indirekte træder denne frem i den rolle, medfølelsen spiller for boddhisatvaens engagement: Det forhold at han umiddelbart og praktisk engagerer sig i sine
medskabningers frigørelse som en funktion af den indsigt, som meditationen giver
ham.
Set i forhold til den europæiske fænomenologi yder den gennem sin både radikale
og nuancerede analyse af vores normale virkelighedsopfattelse som fejlagtig (avidya)
et væsentligt bidrag til selve den fænomenologiske analyse af menneskets vilkår og
muligheder. Derudover kan man sige, at den for det moderne menneske anviser en
vej til også på det umiddelbare niveau at bringe sig udover det aristoteliske verdensbilledes begrænsninger og i overensstemmelse med det verdensbillede, som den
moderne fysik har beskrevet for os.

Den eksistentielt fænomenologiske syntese
Hvor den aristoteliske substanstænkning påviste konstansen i forandringen, så påviser
den buddhistiske filosofi forandringens uomgængelighed og udlægger den i dens eksistentielle betydning. Alt forandrer sig, ifølge Aristoteles, ikke kaotisk fra hvad som
helst til hvad som helst men i følge en lovmæssighed, som er styret af hver enkelt
forms potentiale. Forandring er dog, ifølge den buddhistiske filosofi, et uomgængeligt
vilkår, og den særligt menneskelige form for lidelse opstår, når vi overser eller afviser
dette vilkår, og forsøger at leve, som om den verden, vi kender og er vokset op med,
var eller burde være evigt uforanderlig.
Videnskab handler om at finde de lovmæssigheder, som gør forandringen sammenhængende og forståelig, hvorimod det eksistentielle liv handler om at forlige sig
med selve den diskontinuitet, som forandring er i en verden, som ikke bare er, som vi
lærer den at kende, men som straks og allerede er i gang med at ændre sig til noget
andet. Derfor førte de to måder at tænke på, på trods af at de beskæftiger sig med det
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samme fænomen: nemlig forandring, i forskellige retninger. Det forhindrer dog ikke,
at de to perspektiver supplerer og fuldstændiggør hinanden: Videnskaben lærer os at
forstå og i et vist omfang styre og kontrollere forandringen der, hvor buddhismen
lærer os at forlige os med den.
Forandring forløber ikke tilfældigt men følger bestemte lovmæssigheder, som vi
kan undersøge og lære at udnytte på en sådan måde, at vi kan forbedre vores livsgrundlag. Det er naturligvis positivt, men denne forbedring må altid - som både buddhismen og den eksistentielle fænomenologi lærer os - være relativ i forhold til det
subjekt, for hvem det er en forbedring. Der findes ikke noget sådant som absolut eller
substantiel værdi: Der må altid være nogen for hvem denne værdi har værdi eller
måske netop ikke har det. Set i den sammenhæng er den bhutanesiske stats lykkeindex mere realistisk end de kapitalistiske samfunds bruttonationalprodukt: Vi bliver
ikke nødvendigvis rigere af at blive rigere. Som verden udvikler sig i dag ser det
tværtimod ud til at vi bliver fattigere i den forstand, at vi opbruger vores ressourcer,
samtidigt med at vi bliver flere og flere.
Den moderne naturvidenskab bliver ensidig, fordi den i sin jagt på objektiv substans glemmer sin egen subjektivitet og dermed skaber grundlaget for den kapitalistiske ideologi med dens særlige tro på objektiv, absolut og kvantificerbar værdi (også
kaldet kroner og ører). Buddhismen bliver ensidig, fordi den i sin optagethed af subjektiviteten i sig selv glemmer dennes uadskillelige forbundethed til den objektivt
givne verden. Man kan sige, at den bliver funktionelt idealistisk: Buddhister
beskæftiger sig sjældent målrettet med at forbedre de objektive vilkår for mennesker.
Tværtimod har de brug for fattigdom og ulykke både som en motiverende faktor og
for at kunne gøre gode gerninger og dermed forøge deres personlige fortjeneste.
Indenfor rammerne af den eksistentielle fænomenologi er det muligt at integrere
disse to hver især ensidige perspektiver: Subjektiviteten opfattes her som det nødvendige udgangspunkt for enhver form for viden og værdi, men den ses også som
værende i udveksling med en verden, som er transcendent og objektivt given, og som
den dermed er en delvis funktion af. Det subjektive og det objektive ses som to aspekter af den samme realitet, og i sidste ende giver det kun mening at beskæftige sig
med det ene i forhold til det andet.
Det handler derfor hverken om at redde subjektiviteten ud af den objektive verdens fængsel eller om at skabe objektiv vækst for dennes egen skyld. Det handler om
at gøre mennesket bedre til at leve i verden på de vilkår, som gælder for menneskeliv
der, samtidigt med at vi forsøger at skabe en verden, som er bedre for mennesker og
for naturens øvrige levende væsener at leve i.
Eksistensfilosofien tager udgangspunkt i det enkelte menneskes perspektiv, fordi
det er sådan livet umiddelbart mødes, men en nærmere analyse af dette perspektiv afslører individet som dybt forbundet til den verden, det træder ud fra, både fysisk, socialt og i sin helt personlige måde at tænke, leve og opleve på. Man kan sige, at vi
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møder verden alene, men at vi gør det i bevidsthedsformer, som er næsten hundrede
procents kollektive.
Det er derfor også for snævert alene at tale om en individuel vej videre i udviklingen. Som det bliver udtrykt gennem det mahayana buddhistiske boddhisatvaideal, vil
selv det mest avancerede individ ende med at vende tilbage til fællesskabet og arbejde for den fælles vej: Jeg giver ikke til de nødlidende, fordi det er min pligt, eller
fordi jeg tror, at det gør nogen større forskel, men fordi det er en del af min menneskelighed, og jeg ville miste noget af denne ved ikke at gøre det.
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8. kapitel: Konklusion og perspektivering
Mennesket
Jeg har over de forløbne sider forsøgt at give et rids af den udvikling, bevidsthedens
former har gennemgået fra de første encellede organismer og frem til den virkelighedsopfattelse, vi som moderne mennesker lever i i dag. Det har været kendetegnende, at hvert udviklingstrin har givet os nye muligheder og nyt vidsyn, men samtidigt har den øgede kompleksitet også gjort os sårbare på nye måder.
I starten af menneskets tilblivelse kompenserede denne udvikling for sig selv på
den måde, at den øgede analyse (sproget) førte frem til en ny form for syntese (visionen). Denne førte dog siden videre til endnu et magtfuldt analytisk redskab: nemlig
den begrebslige tænkning. Denne fulgte jeg i to kulturelle spor, som man kunne kalde
det objektivistiske (Europa) og det subjektivistiske (Indien) og endte med at se dem
integreret i den eksistentielle fænomenologi som den tankeform, der var i stand til
teoretisk at integrere naturvidenskaben i et eksistentielt humanistisk perspektiv.
Den menneskelige bevidsthedsform bliver således til og udvikler sig i tre trin
(sprog, vision og begreb), som hver især åbner dens verden og øger dens potentiale
for aktiv tilpasning til nye vilkår. Denne udvikling er dog samtidigt også et udtryk for,
at noget værdifuldt mistes, og at nye former for lidelse opstår. Jeg har forsøgt at
beskrive denne udvikling i dens tvetydighed med henblik på at vurdere de to aspekter
i forhold til hinanden, og spørgsmået er nu, om det vil være muligt på en eller anden
måde at reintegrere noget af det undervejs tabte i en moderne bevidsthedsform?
I den første bevægelse fra animalsk til menneskelig form mister bevidstheden sin
oprindelige enhed. Den fordobler sig i et umiddelbart og et sprogligt reflekteret forløb, samtidigt med at det forløbende nu temporaliserer sig i nutid, fortid og fremtid.
Ud af denne dobbelte tvedelthed vokser foruden løgnen også tvivl, bekymring og
angst. Den givne verden bliver stillet op mod de forestillede, og den rette handling
følger ikke længere direkte af det følte. Refleksionen bliver her, hvor de mange muligheder og dermed også muligheden for fejltagelse viser sig, ikke bare en mulighed
men et vilkår.
Den visionære synteses funktion er at kompensere for denne splittelse, idet den
samler det sproglige udsagns mangedelte analyse i et enkelt følt syn til motiveret
handling. Lidt bredere udtrykt kan man sige, at den sammenfatter menneskets erfaring i en slags komprimeret kvasisprog, der igen sætter det i stand til at omfatte og
forstå sin situation i et enkelt blik - som en rekonstruktion af instinktets enhedsblik på
et symbolsk niveau.
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Figur:
I teksten bruger jeg en række forskellige betegnelse til at beskrive den menneskelige bevidstheds former i deres forskellige typer af samspil. Det føles lidt ligesom at forsøge at fiksere
hvirvlerne i vand, der strømmer: Hver gang man flytter en sten, skifter hele billedet. De tenderer dog mod at fordele sig i triader, som ligner hinanden uden at være identiske. Jeg har
derfor forsøgt at anskueliggøre dem ved at sætte dem op overfor hinanden i en række modeller:
Den første beskriver den menneskelige bevidsthedsforms historiske udvikling i fire trin fra
den animalske til den moderne:
Udviklingsmodellen
Animalsk enhedsbevidsthed
Krop, instinkt og følelse
Sproglig analytisk bevidsthedsform
Umiddelbar og reflekteret bevidsthed
Hukommelse og temporalisering
Visionær syntese
Symboliserende billeddannelse
og metaforisk tanke
Begrebsligt defineret tanke

Den anden beskriver de tre historiske “lag” af viden, som denne udvikling udmønter sig i
hos det moderne menneske:
De tre lag af viden
Instinktivt given viden
Kulturelt given viden
Personligt erfaret viden

Den tredje beskriver de tre adskilte måder eller “sprog”, hvorpå disse tre former for viden
omsætter sig til forståelse i det moderne menneskes samspil med verden:
De tre forståelses- og repræsentationsformer
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Det jeg mærker - som følelse, fornemmelse eller intuition
Det jeg ser for mig - som drøm, forestilling eller vision
Det jeg sprogligt tænker - konkret, metaforisk eller begrebsbaseret
Disse tre former er udtryk for hver deres form for rationalitet, og de er derfor adskilte i
deres repræsentationsform (“sprog”), men de spiller sammen på den måde at den første er
den, der umiddelbart eller i sidste ende sætter en i stand til at handle, hvorimod de to sidste
er udtryk for forskellige niveauer af artikulation af det blot følte.
De er adskilte i den forstand, at den sproglige ikke uden videre forstår den følte og den
sete. Derimod mærker jeg sædvanligvis mine drømme og visioner, foruden at den sete
forestilling har et særligt potentiale for at integrere det følte og det sprogligt tænkte til en
helhed - det man kalder en aha-oplevelse.

I realiteten er der tale om én sammenhængende og samfungerende model, hvor den første
anskuer bevidsthedsformerne historisk og de to efterfølgende ser dem funktionelt ud fra et
henholdsvis historisk og fænomenologisk perspektiv.

Endeligt forløber de menneskelige bevidsthedsprocesser i et samspil mellem to adskilte perspektiver:
Det umiddelbare bevidsthedsperspektiv
som anskuer tilværelsen direkte og indenfor rammen af det nuværende
øjeblik, og som baserer sig på den form for integreret viden, som jeg har
kaldt tro og som i princippet både kan mærkes, ses og tænkes.
Den model, der beskrives i kapitel 5, skelner mellem forskellige former for tro ud fra disse tre parametre.
Det reflekterede bevidsthedsperspektiv
som anskuer tilværelsen i en reflekteret indirekte form, som både kan udspille sig indenfor rammerne af det nuværende øjeblik og i en tidsligt
forskudt erindret og sprogliggjort form.
Det er denne sidste erindrede og sprogliggjorte form for refleksion,
som har potentiale til at lade ordene løbe fra billeder og fornemmelser.
Man kan sige, at det er den, der udgør problemet, og som mangler at
blive integreret i forhold til det, vi mærker og ser symbolsk for os.
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Udviklingen af det abstrakte begreb og den begrebsligt abstrakte tænkning er
kendetegnet ved, at den lægger endnu et niveau af analyse til den menneskelige bevidsthedsform. Det sætter os i stand til igen at åbne syntesen og analysere den ud i
dens dele. Det giver mulighed for en form for tænkning, som er langt mere nuanceret
og præcis, end det visionen og den metaforiske tænkning er i stand til. Samtidigt
frigør det den teoretiske tanke fra den antropomorficerende besjæling af den fysiske
verden, som ligger i den religiøst metaforiske tankeform, og den distancerer sig fra
det visionære billedes emotionelle forførelse.
Denne frisættelse fra det emotionelle indebærer dog samtidigt, at tanken mister
den umiddelbare forbindelse til sin egen motivation. Den er ikke uden videre følt
forståelse men må tænke efter for at huske på sin egen kontekst og begrundelse. Hvis
ikke den netop vælger at ophøje sin værdifattighed til værdineutral objektivitet.
Det var denne sidste afskalning af værdi og fælles social rettethed fra objektiv videnskabelig viden, som i den europæiske historie førte til splittelsen mellem naturvidenskab og humaniora og dermed til den svækkelse af den humanistiske ideologi, som
satte den ud af spillet som arvtager efter religionen som samfundsbærende ideologi.
Konsekvensen er dermed blevet, at hvor den buddhistiske filosofi tænkte sig
tilbage som en slags begrebsligt baseret religion og dermed kunne påtage sig rollen
som samfundsbærende ideologi i en række asiatiske lande, så står den såkaldt
demokratiske verden i dag uden nogen sådan sammenhængende ideologisk overbygning.
I stedet lever vi med en række del-ideologier, som hver for sig peger i forskellige
retninger: Først og fremmest er der naturvidenskaben, som har skabt den teknologiske revolution, som vores særlige livsform hviler på, og som derfor har en særlig
autoritet. Det er den, som i al overvejende grad er styrende for vores måde at erkende
og forstå vores verden på. Den har dog intet at sige om etik og værdi.
Dernæst er der kapitalismen, der som ideologi begrunder sig i den økonomiske videnskab, og som derfor udtaler sig med dennes særlige videnskabeligt baserede autoritet. Den beskæftiger sig faktisk med værdi og har i forlængelse heraf en rudimentær etik og samfundsforståelse, men da dens værdiopfattelse alene er kvantitativ, har
den intet at sige om konkrete menneskelige behov. Alligevel er det i det store hele
dens økonomiske kalkyle, der får lov at stå som bundlinjen i det samfundsmæssige
regnskab.
Endelig er der humanismen, som nok gør sig allehånde tanker om både liv, samfund og værdi, men som på grund af sit manglende naturvidenskabelige grundlag har
mistet sin autoritet og gennemslagskraft, foruden at den på det politiske niveau (det
der vedrører demokrati og menneskerettigheder) af historiske grunde er fikseret i en
nærmest blind og fundamentalistisk manen til medmenneskelighed på et snævert individualistisk grundlag.
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Udover disse tre ideologiformer, som mere eller mindre entydigt kan siges at
udgøre grundlaget for den kapitalistisk-demokratiske samfundsorden, som er
gældende i vores del af verden, så er der også de såkaldt alternative, dvs. alle de mere
eller mindre velunderbyggede opfattelser af væren og virkelighed, som det er muligt
for mennesker at have og bekende sig til i et pluralistisk samfund. Kristendommen
indgår som en del af denne mod-kultur, samtidigt med at kristne værdier historisk set
er en del af humanismens grundlag.
I og med at naturvidenskaben forholder sig neutralt til samfundsudviklingen, bliver den grundlæggende ideologiske modsætning i vores samfund modsætningen
mellem demokrati og kapitalisme. Den økonomiske videnskab ville som videnskab
godt kunne underlægges en demokratisk ideologi, men i og med at den som kapitalisme bliver til en ideologi i sig selv, kommer de to meget forskellige ideologier i
modsætning til hinanden og den såkaldt frie verdens demokratiske evangelium mister
sin moralske autoritet.
For det enkelte individ betyder denne ideologiske forvirring, at hvor det tidligere
kunne definerede sig selv ud fra den plads, det havde i en religiøst defineret samfunds- og verdensorden, så står det i dag som tænkende menneske langt mere åbent
overfor en uendeligt mere åben verden.
Eksistensfilosofien må i sig selv ses som en reaktion på denne situation, på en
gang som et symptom og som et forsøg på at tage konstruktivt hånd om den. De centrale begreber er her: eksistens, udkastethed, fremmedgørelse og individuation. Den
enkelte finder ikke sig selv som en del af et fællesskab, men udkastet i en verden,
som er ny og fremmed i den forstand, at den fremstår uden nogen bestemt og på
forhånd given mening og værdi. Det må derfor selv og på egen hånd finde sin vej
gennem det personlige livs utallige muligheder.
Samtidigt vil en nærmere analyse af denne eksistentielle isolation dog vise, at
mennesket reelt ikke bare objektivt men også subjektivt befinder sig i det fællesskab,
som er dets medmennesker og den verden af levende væsener, som planeten udgør.
Den eksistensfilosofiske betegnelse for dette fællesskab er medverden. Denne det
moderne menneskes særlige fejlfortolkning af sin eksistentielle situation kaldes individualisme - eller på det politiske niveau: økonomisk liberalisme.
Der er således tale om én problematik, som gælder generelt for mennesket som art og
én, der gælder mere specifikt for den kultur, som har udviklet sig med udgangspunkt i
den europæiske filosofi og videnskab. Da sammenligningsgrundlaget er spinkelt (Indien og Kina109), og da det, man kunne kalde den europæiske bevidsthedsform, i dag
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Det er de områder i verden, hvor en egentlig begrebsbaseret filosofi er overleveret.
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er den absolut dominerende på kloden, kan det dog være svært konkret at udskille det
generelle fra det specifikke - hvilket heller ikke er afgørende i denne sammenhæng.
Det første spørgsmål bliver derfor spørgsmålet om, hvordan vi som individer kan
tage hånd om den sårbarhed, som den særlige europæiske bevidsthedsform efterlader
os med: dvs. det forhold at verden både værdi- og forestillingsmæssigt og dermed
også handlemæssigt ligger pivåben for os med frit valg på alle hylder. Det forhold at
friheden er blevet et vilkår på en måde, som den ikke var tidligere.
Eksistensfilosofien må her ses som det redskab, vi har til at orientere os personligt
i denne form for verden med, og i det omfang vi er i stand til at gennemføre en sådan
radikal reorientering fra en fællesopfattelse, som ikke længere er holdbar, til personlig stillingtagen, vil kompleksiteten kunne transformeres til oplevelsesrigdom, forvirringen til strukturerende nærvær og angsten til engageret undren.
Herfra vil en kristen tænker som Kierkegaard vende sig mod religionen og det religiøse fællesskab. Vi andre må nøjes med Heideggers medverdensbegreb: Også som
enkeltindivider har vi del i bevidsthedens immanente fællesskab, og ved at blive opmærksom på det bliver dette fællesskab også på det reflekterede niveau virkeligt for
os - uden at det dog af sig selv gør det til et samfund. Derfra vil vi naturligvis, i det
omfang vi vil kunne blive enige om det, kunne finde sammen i nye ideologiskabende
fællesskaber. Dette vil dog kræve en kvalificeret demokratisk proces, som ligger
milevidt fra noget verden har set indtil nu.
Det er for mig at se så langt, den eksistentielle analyse kan bringe os. Jeg vil
vende tilbage til denne særlige kulturelt baserede problematik og dens betydning for
vores muligheder som menneskehed i konklusionens andet afsnit. Her vil jeg gå
videre med det spørgsmål, som handler om menneskets potentielle udvikling som art:
De foregående kapitlers analyse af den menneskelige bevidsthedsforms udvikling fra
animalsk til moderne menneskelig gør det muligt for os at betragte denne udvikling i
sin helhed og dermed også for at se resultatet som en sammensat enhed, hvor hvert
niveau stadig har en afgørende rolle at spille i forhold til helheden:
Den menneskelige følelse er ikke - som hos dyrene - alene bærer af den genetisk
givne erfaring. Det er også den, der omsætter vores kulturelle og personligt indhøstede erfaring i forhold til den konkret given situation. Den er således bærer af hele
vores erfaringspotentiale og i samspil med friheden det, der omsætter det levede øjeblik i konkret stillingtagen og handling.
Tilsvarende er det sproget og den visionære forestilling, der åbner den blot følte
fornemmelse for artikuleret refleksion. Den visuelle forestilling har her en formidlende funktion i forholdet mellem sprog og følelse, idet den både evner at artikulere
det blot følte - og dermed gøre det mere tilgængeligt for sproglig refleksion - og at
sammenfatte det sprogligt artikulerede i en følt syntese, som det er muligt at handle
på. Den sproglige refleksion - både den praktiske, den metaforiske og i forlængelse af
231

den den begrebsbaserede - er det, der sætter os i stand til at lære af vores erfaringer
og at gøre os nye forestillinger om det, vi vil i fremtiden.
Den begrebsbaserede tænkning adskiller sig fra den metaforiske tænkning ved, at
den lægger et ekstra niveau af analyse til menneskets særlige reflekterede bevidsthedsform. Det betyder naturligvis ikke, at den overflødiggør hverken den visionære
syntese og den deraf følgende metaforiske tænkning eller den kropsligt følt intuition.
Den må ses som en videreudvikling af disse og lukker således op for nye muligheder
men også for nye former for afsporing.
Det sidste ser vi ikke kun indenfor den europæiske men faktisk også indenfor den
indiske tradition, hvor den tidlige buddhisme kan beskrives som et forsøg på gennem
filosofisk stringens helt at ophæve intentionaliteten og dermed at tænke mennesket
helt ud af sin egen funktionelle helhed - dvs. af livet som sådan. Hvor de tidligere
former for tænkning åbnede mennesket for de generelle aspekter af denne funktionelle enhed, så gør den begrebsbaserede tænkning det muligt helt at tænke sig ud
af den.
Det var også det Parmenides gjorde på det filosofiske niveau med sin afvisning af
sanserne til fordel for fornuften, og det er det den moderne økonomiske tænkning gør,
når den forfølger kontraintuitive begreber som stadig og sågar bæredygtig vækst: På
det metaforiske plan modsvares denne tankegang af det moderne menneskes optagethed af sygdommen kræft som ukontrolleret vækst. Psykologisk bliver denne
form for afsporing udtrykt ved det psykoanalytiske begreb intellektualisering.
Efter den begrebslige fornufts ekstra niveau af analyse kunne man derfor forestille
sig, at næste trin i den menneskellige bevidsthedsforms udvikling måtte være en ny
form for syntese, der samler dens forståelsesformer i et tættere samspil. Den begrebslige fornuft har i sin fra følelsen isolerede form udtømt sit kreative potentiale. Det er
på godt og på ondt den, der har skabt dén moderne verden, vi lever i, og den er stadig
i stand til at sende os videre ud af den samme tangent, men den magter næppe at give
os kvalitativt nye former for indsigt.
Den magter dermed heller ikke at rette op på de stadig flere og voldsommere
skævheder, som dette potentiales udfoldelse fører med sig. Man kan sige, at den som
tankeform ikke magter at korrigere for de fejlagtige præmisser, den selv bygger på.
Det vil kræve en ny form for tænkning.
Den syntese, jeg i forlængelse af dette projekts undersøgelse er i stand til at
forestille mig, må derfor være en bevidsthedsform, som på en eller anden måde integrerer hele det menneskelige forståelsespotentiale som følelse, forestilling og sprogligt tænkt (metaforisk og begrebsbaseret) forståelse på en afbalanceret måde. Den adskiller sig fra de tre første trin i den menneskelige bevidsthedsforms udvikling ved
ikke at introducere noget nyt, men ved i stedet at integrere det allerede vundne i en
mere sammenhængende helhed. Dette svarer til den måde, Steven Mithen forestiller
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sig, at bevidstheden biologisk har udviklet sig på: i en vekslen mellem de specielle og
den generelle funktion110 - her blot overført til det kulturelle niveau.
I praksis forestiller jeg mig, at denne integration må foregå som en reflekteret afbalancering og fordybelse af den subjektive meningsdannelse, sådan som den
fænomenologiske analyse viser, at den forløber på det umiddelbare niveau: nemlig i
samspillet mellem de tre forståelsesformer - dvs. det jeg mærker, det jeg ser for mig
og det, jeg tænker mig frem til.
Ordet meningsdannelse er her brugt i dets allebredeste betydning som det, der
overordnet skaber sammenhæng i vores selv- og verdensforståelse. Både når den er
sproglig og personlig, blot intuitivt følt eller helt organismisk opfattet som det, der set
udefra får en given organisme til at fungere som en sammenhængende og rationel enhed. Det være sig en bananflue, en myretue eller et menneske.
Det er denne enhed, der hos mennesket på det reflekterede niveau er blevet udfordret af udviklingens tre første trin (den sproglige fordobling, den visionære syntese
og ikke mindst den begrebsbaserede analyse), og som endnu ikke er blevet fuldt integreret i vores måde at tænke på: Det betyder, at vi i situationer, hvor vi ikke bare handler umiddelbart, men tænker situationen efter, har en tenens til i alt for høj grad at
ville tænke os direkte frem til en løsning på typer af problemer, som reelt er for komplekse til at kunne overskues i et enkelt tankeforløb, og mister dermed forbindelsen
tilbage til den helhed, som tanken oprindeligt udsprang af.
Det er afgørende, at denne reetablering ikke tager form af en anti-intellektualisme,
der forsøger at reducere mennesket til et af de tidligere stadier. Forestillingen om at
kunne vende tilbage til naturen eller om at kunne genoplive tidligere tiders enklere
tro er ligeså illusorisk som troen på den rene videnskabelige fornuft. Vi har brug for
hele det potentiale som udviklingen har givet os.
Den syntese, der er tale om, må naturligvis integrere det samlede kompleks af funktionsformer, som udgør den menneskelige subjektivitet. Dette består for det første af
umiddelbare og reflekterede processer, som både forløber særskilt og i udveksling
med hinanden, og den begrænsning, der er tale om her, ligger i den måde de umiddelbare processer omsættes til sprogligt reflekterede tanker - dvs. i den måde vi sprogligt
tænker vores umiddelbare oplevelser på.
De umiddelbare processer er kendetegnet ved, at de anskuer verden direkte og indenfor rammen af det nuværende øjeblik, hvorimod de reflekterede anskuer den indirekte i en reflekteret form, som både kan udspille sig indenfor rammerne af det nuværende øjeblik og i en tidsligt forskudt erindret og sprogliggjort form. Forholdet
mellem de to bevidsthedsformer er dog relativt i den forstand, at refleksionen og det
reflekterede i sig selv selv kan gøres til genstand for refleksion, og i det perspektiv
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kommer til at fremstå som umiddelbart: Som når jeg f.eks. tænker på, at jeg nu igen
tænker på det, der skete i går.
For det andet består dette samlede kompleks af de tre forståelsesformer - det jeg
mærker, det jeg ser for mig, og det jeg sprogligt tænker. Disse er hver for sig udtryk
for deres særlige form for rationalitet og præsenterer sig for os på hver deres måde - i
hvert sit sprog så at sige. Dertil kommer for det tredje, at den sproglige repræsentationsform er bærer af tre sproglige former for rationalitet: den praktisk-konkrete, den
metaforiske og den begrebsbaserede.
Grundlæggende kan man sige, at systemet fungerer som en dyade, der inkluderer
en triade. På det umiddelbare niveau er dette en fungerende kendsgerning: den viden
jeg handler på præsenterer sig for mig som fornemmelser, forestillinger og sproglige
indfald. Det samme er ikke uden videre tilfældet på det reflekterede niveau: der fremstår de tre forståelsesformer som potentialer, jeg kan være mere eller mindre opmærksom på:
Jeg er faktisk i stand til at mærke: (1) at jeg mærker, (2) at jeg ser et eller andet for mig, eller (3) at jeg tænker på det eller det. Jeg kan blive opmærksom på
det - som en form for ikke-sproglig refleksion eller forudsætning for refleksion.
Derudover kan jeg artikulere (1) det, jeg mærker, billedligt, se (2) det jeg så
(som en gentagelse eller med variationer), og jeg kan sammenfatte (3) det, jeg
tænker, i et billede. Igen som en form for ikke-sproglig refleksion.
Endeligt kan jeg sprogliggøre både (1) det, jeg mærker, og (2) det, jeg ser,
foruden at jeg kan genreflektere (3) det, jeg tænkte, sprogligt.
Normalt og i alt overvejende grad er det den sprogligt tænkte tanke, der binder refleksionen sammen til forløb, der overskrider det givne øjeblik: Jeg kan momentant og
ordløst blive opmærksom på, at jeg er opmærksom på det eller det, men det er
primært sproget, der artikulerer denne opmærksomhed og bringer den videre i processen på en måde, der får den til at hænge sammen med mit reflekterede tankeforløb
iøvrigt.
Den sete forestilling kan dog på samme måde videreudvikle sig selv i overensstemmelse med sin særlige associerende form for rationalitet - sådan som det
sker i drømme og spontane visualiseringsprocesser. Dette er også en del af det moderne menneskes potentiale, men som refleksionsform er den i langt de fleste tilfælde
underordnet eller i det mindste tænkt ind i en sprogligt artikuleret sammenhæng. Når
vi ser ordentligt efter, genfinder vi den dog som en underliggende proces i periferien
af vores opmærksomhed : Ofte er det den, der skaber springene i vores sproglige
tankeforløb.
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Den intuitive fornemmelse er det, der bringer os videre fra moment til moment, og
selvom også den er bærer af sin egen følte logik, så er vi kun i begrænset omfang i
stand til at overskue denne udover det nuværende øjebliks grænse. Det intuitive menneske er derfor helt afhængig af at verbalisere sine fornemmelser for reflekterende at
kunne forfølge et bestemt mål. Modsætningen er den impulsivitet, som man kan se i
en hunds bevægelser, når den ikke lige er motiveret af en bestemt vedvarende følelse,
som f.eks. sult: Den løber fra det ene til det andet.
Da problemet for det moderne videnskabeligt orienterede menneske består i, at
den reflekterede bevidsthedsform i dens særlige begrebsbaserede form har det med at
løbe fra vores billeder og fornemmelser, må udfordringen ligge i at forsøge at fordybe
den visionære og den intuitive rationalitet, sådan som den præsenterer sig for os, i
klart sete forestillinger eller blot følte fornemmelser, samtidigt med at vi fastholder
vores stræben mod sproglig artikulation og begrebsbaseret forståelse.
Det lægger op til en form for langsom tænkning, som både mærker efter og
eftertænker de skiftende fornemmelser og billeddannelser, som livet vækker i os,
både som indfald undervejs og mere sammenhængende som bredere funderede men
også løsere sammenkoblede alternative former for refleksion.
Den sproglige artikulering og den begrebsbaserede forståelse er stadig det, der i
sidste ende bør være styrende for refleksionen - i modsætning til det umiddelbart levede liv, hvor jeg i langt overvejende grad må stole på min intuitive fornemmelse. Men
denne styring må forløbe i en langt større respekt for de ikke på samme måde artikulerede former for rationalitet - som ideelt set bygger op til vores sproglige tanker,
men som disse let overser.
Man kan sige, at det handler om både at mærke og at se ordentligt efter som en del
af den refleksion, der finder sted undervejs i mit aktivt levede liv og ikke mindst i den
eftertanke, som finder sted, når jeg ind imellem stopper op for at tænke ordentligt
efter. Respekten består i, at jeg ved, at umiddelbarhedens følte og sete betydningsindhold aldrig fuldt ud vil kunne udtømmes og dermed forstås sprogligt: Jeg ved, at jeg
ved mere, end det jeg ved, og giver derfor plads for denne anderledes viden i dens
særlige sete og fornemmede former.
Hvor langt denne særlige strukturelle form for integration vil kunne føre og hvilke
sociale former den vil kunne antage i et eventuelt fremtidigt fællesskab, er det ikke
muligt på forhånd at sige noget om. Det første vil jeg dog forsøge at belyse så langt,
jeg nu kan nå, i tekstens anden og praktiske del.
Udover denne strukturelle side af fordybelsen er der også indholdssiden, som består i
at fordybe og artikulere den naturlige, kulturelle og personlige kontekst for det liv, jeg
lever som person. Vi lever i en tid, hvor den viden, vi har om vores baggrund som
livsform og som kultur nærmest eksploderer, samtidigt med at planetens diversitet og
de spor, den har efterladt sig, forsvinder med næsten ligeså stor hastighed. Vi er der235

for i stand til at overskue både planetens og menneskehedens historie på en måde,
som var utænkelig for kun få år siden.
Det betyder, at vores forståelse af livet som konkret og historisk udviklingsform
nødvendigvis må være en anden, end det den var for vores forfædre. Gud er måske
død, men den bevidsthed, som skabte ham, findes stadig, og vi kan følge de utallige
former, som den i sit møde med en materielt given verden har skabt gennem milliarder af år. Disse former er i stadig forandring, og alligevel er vi i stand til at begribe disse fluktuerende bevægelser, som på en gang er vores dagligdag og vores historie, i nogle konstanser, som er ideale, samtidigt med at de materialiserer sig fysisk i
spor, som vi ind imellem opfatter som ikoniske.
Disse ikonisk fremtrædende konstanser svarer til det, vores forfædre kaldte for
guder eller ånder, og som Heidegger i den tidligere citerede tekst kalder for vores
udødelige. Disse ændrer sig naturligvis også, efterhånden som vores viden ændrer sig
i forhold til den udveksling, vi befinder os i med den verden, der befinder sig på den
anden side af os selv, men de udgør baggrunden for det liv, vi lever, og er derfor en
del af den helhed, vi er som menneskehed og som personer. Det er derfor også, som
Heidegger skriver, en del af vores opgave at tage vare på dem. Det ultimative
spørgsmål bag denne fordybelse er det spørgsmål om bevidsthed og væren, som vi
nok finder svar på men aldrig det endelige svar.
Denne tekst er i sig selv et eksempel på et sådant forsøg på varetagelse: Den
forbinder mig tilbage gennem min personlige historie til min biologiske og kulturelle
baggrund og til de meningsstrukturer, som livet og de menneskelige fællesskaber er
opstået af, og den indplacerer mig på denne måde i den større helhed, som jeg ikke
bare er en del af men også et udtryk for.
Den drivende kraft i denne proces har været min umiddelbare fascination og den
lidt mere målrettede intuitive fornemmelse, men det har først været i udvekslingen
med min både kritiske og syntesedannende fornuft, at visionen har foldet sig ud, og at
dette metafysiske niveau af den er blevet synligt og artikuleret.
I begyndelsen fremstod den mest som et konglomerat af mere eller mindre tilfældigt associerede betydningsindhold og interesser, som kunne udmatte mig i romantisk føleri eller sende mig ud i den ene ørken efter den anden på jagt efter den
hellige gral, som netop ikke findes noget bestemt sted. Det er først i det samlede men
stadig foranderlige billede af livets spor, som de skjuler og viser sig for mig i hverdagen og i jordlagene, i sneen og i mine studier, at jeg finder de svar på svar, som holder
det metafysiske spørgsmål åbent.
I det omfang læseren kan identificere sig med min fortælling, kan den måske gøre
det samme for ham - eller mere præcist: Den kan inspirere og støtte ham i udformningen af hans egen tilsvarende fortælling. Jeg kan - håber jeg - inspirere ham
eller hende på samme måde, som jeg selv er blevet inspireret af de mange
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fortællinger, jeg selv er stødt på undervejs i min læsning. Det er et uomgængeligt aspekt af det eksistentielle perspektiv, at vi på en gang går sammen og hver for sig.
I modsætning til det eksistentielt levede liv, som i sidste ende er handlingens liv, er
denne særlige form for fordybelse en indadvendt proces, som er personlig, samtidigt
med at den overskrider dette personlige ud i det både kultur- og naturhistorisk
almene. Den slår det konkret levede livs kontekste an, i første omgang som en perspektivering til korrektion af det liv, jeg konkret lever, men på lidt længere sigt også
til forandring af de udødelige selv - dvs. af den viden og forståelse, jeg har af min
baggrund, og som er styrende for, hvordan jeg orienterer mig i min verden. Dermed
kan man sige, at den genskaber den den dialog mellem de dødelige og de udødelige,
som vi mistede, da den visionære tanke blev til religion, og da den begrebslige tanke
isolerede sig fra sin følte baggrund.

Menneskeheden
Som individer er vi uadskilleligt forbundne med de sociale strukturer, vi indgår i.
Disse er i dag mere og mere på vej til at smelte sammen i et globalt skæbnefællesskab, og det giver derfor ikke mening at tale om bevidsthedsudvikling uden at se
den i et sådant socialt og historisk perspektiv. Og her begynder det at blive vanskeligt: For hvordan kan jeg som individ se mig selv som en del af en fælles udvikling,
der - som det er blevet beskrevet i det foregående - så åbenlyst og med så stor kraft er
på vej i en ensidig og på kortere eller længere sigt katastrofal retning?
Det er en udvikling, der er åbenlys for enhver, der ikke har taget en længerevarende uddannelse med henblik på at overse eller bortforklare den, og alligevel er
der intet, der tyder på, at vi som menneskehed er på vej til at udvikle de overordnede
sociale strukturer, som er nødvendige for at imødegå de problemer, som planeten står
overfor. Klimadebatten illustrerer med al tydelighed denne afmagt: Vi ved godt, hvad
der er ved at ske: både forskere, politikkere og mere folkeligt baserede bevægelser
arbejder intensivt med problemet, men markedet er allerede i fuld gang med at forberede udnyttelsen af de resourcer, der måtte ligge parat under den grønlandske indlandsis. Afmagten er ligeså tydelig som problemet: På trods af vores viden magter vi
som menneskehed ikke at udvikle de institutioner, som skal til for at styre vore egne
kræfter.
På trods af at vi som verdenssamfund faktisk besidder den teknologi, som er nødvendig for teknisk at løse problemet, så halter vi bagud socialt og ideologisk med en
teori om verdensøkonomien, som var tidssvarende for det attende århundredes
amerikanske nybyggersamfund, hvor invasionen bare kunne fortsætte længere mod
vest. Vi er derfor ikke i stand til som fællesskab at træffe de beslutninger, som i dag
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er nødvendige for at bremse eller ændre denne udvikling. Folk på Maldiveren må
indstille sig på at skulle flytte til fastlandet, og den grønlandske befolkning kan se
frem til at blive den nye tids kuweitere eller saudier.
Klimaproblemet er dog kun en enkelt side af det overordnede problem, som er den
eksplosive befolkningstilvækst, som vi stadig befinder os midt i. I slutningen af afsnittet om den naturgivne virkelighed beskrev jeg mennesket som den invasive art par
excellence, og jeg beskrev de principper, som er styrende for den invasion, som vi er
identiske med:
At det som har drevet vores udvikling frem nok ikke alene har været vidsyn og
nysgerrighed men i sidste ende den nødvendighed, som lå i, at ethvert fremskridt
førte til en øget befolkningstilvækst, som nødvendiggjorde yderligere fremskridt. På
trods af vores tilsyneladende succes har vi altid været bagud i forhold til os selv, og
det er måske grunden til, at vores formidable teknologiske fremskridt ikke uden
videre har ført os videre til en tilsvarende større livskvalitet:
Det har været kvantiteten, der har presset den kvalitative udvikling frem, og menneskets formidable tilpasningsevne er i realiteten kommet til kort overfor dets egen
naturgivne forplantningsevne. Det er svært at sige, hvordan det var i de første mange
årtusinder, men det bliver tydeligt fra og med agerbruget. Dette bliver nødvendigt,
fordi mange mennesker samles på samme sted. Selve fastboenheden, som er ældre
end agerbruget, skaber nye og mere socialt udviklede kulturformer, og med tiden
bliver by- og hyrdesamfundene på grund af selve koncentrationen af mennesker mere
magtfulde, og de spredte jæger- og samlerkulturer trænges tilbage.
I ressourcerige områder som f.eks det atlantiske vesteuropa (inklusive Danmark)
fortsatte folk dog igennem flere århundreder med at leve på den gamle måde, men på
grund af den befolkningstilvækst, som agerbruget førte med sig, blev de efterhånden
presset ud og måtte selv overtage den nye teknologi - ikke nødvendigvis af lyst eller
fordi det skabte større livskvalitet. Det er en udvikling, som er forløbet helt frem til i
dag, men som i nogle årtusinder var standset op på grænsen til det australske fastland:
Folkene i New Guinea og på øerne lige syd for var agerbrugere, men det blev aldrig
nødvendigt for de australske aboriginere at indføre den nye teknologi.
De arkæologiske fund111 viser, at de australske aboriginere i de mere
ressourcerige dele at kontinentet forholdt sig aktivt til naturen og visse steder også
udviklede ret avancerede former for teknologi, men de foretog aldrig springet til
egentligt agerbrug eller husdyrhold. Det var der helt enkelt ikke nogen grund til, når
naturen af sig selv til overflod leverede, hvad man havde brug for.
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Måske er det i lyset af denne forhistorie, at vi skal forstå den politiske afmagt, som
præger verdenssamfundet i dag: På trods af den stadig accellererende teknologiudvikling, forbliver vi til stadighed bagud i forhold til os selv ideologisk og institutionelt. I nogle dele af verden er vi nok blevet rigere, men befolkningstallet er steget
tilsvarende - ikke mindst i de lande, som bare er blevet revet med af den europæiske
kulturs udvikling, og hvis traditionelle sociale strukturer er blevet ødelagte, uden at
de har været i stand til at overtage vores lidt kryptiske form for demokrati.
Demokrati er en avanceret styreform, som ideelt set organiserer mennesker i en
form for kollektiv selvbestemmelse, der sætter dem i stand til i fællesskab og respekt
for det enkelte menneske at indrette sig og handle på måder, der er til fælles bedste.
Det er en styreform, der ligger rimeligt lige for i små grupper, hvor den gensidige
afhængighed og den styrke, der ligger i at handle i fællesskab, er mest tydelig. I større
grupper som den atheniensiske bystat, som var det sted, hvor bevægelsen startede, og
i de moderne europæiske nationalstater er den søgt tilstræbt i forskelige modificerede
former.
Ideelt set baserer demokrati sig på en respekt for det enkelte menneskes rettigheder som menneske og på en bred, åben og velkvalificeret debat som det forum, hvor
beslutninger tages. Det er faktisk den tanke, der lå bag den danske andelsbevægelse
og højskolebevægelsen, som den blev udformet i det 19. århundrede. Den lod sig dog
hverken socialt eller teknisk overføre til nationalstaten som helhed. Derfor skabte
man det repræsentative demokrati.
Siden er det generelle uddannelsesniveau i den såkaldt demokratiske verden steget
betragteligt, og den helt moderne kommunikationsteknologi har gjort udveksling
muligt på nogle niveauer, som var utænkelige i det 19. århundrede. Desværre mistede
demokratibevægelsen sit ideologiske og institutionelle momentum i den katastrofe,
som Den Første Verdenskrig var, og på trods af de voldsomme ændringer, som verden
siden har gennemgået, har det repræsentative demokrati låst sig fast i nogle former,
som det hverken har kunnet videreudvikle eller tilpasse til den ændrede virkelighed.
Demokrati er - set ud fra et humanistisk synspunkt - stadig klart bedre end diktatur, men den ideologiske forstening har bevirket, at det som styreform har mistet
den brede og kvalificerede debat, som også i demokratiets repræsentative udformning
skulle være dets bagland og legitimering. Derudover har det på grund af de principper, som med forsteningen er blevet til fastlåste dogmer og hellige køer, mistet det
meste af sin rationalitet og effektivitet.
Siden den Første Verdenskrig har den demokratiske del af verden med skiftende
held koncentreret sig om at bekæmpe diktaturene militært og at tilkøbe sig indflydelse med sin indtil i dag overlegne økonomi. I dag må man sige, at den tid er ved at
være slut, og ideologisk har vi som demokrater ikke meget at tilbyde demokratibevægelserne i f.eks. den arabiske verden eller i de tidligere sovjetstater. Deres inspiration ligge tydeligvis i det folkelige oprør, som går tilbage til den franske revolution,
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og som isoleret set - dvs. uden en samlende og kvalificeret fælles ide - alene borger
for vold og kaos. Og som allerede de gamle ægyptere vidste, er selv en korrupt diktatorisk styreform bedre end anarki.
Det har derfor heller ikke været muligt at overføre den demokratiske styreform til
verdenssamfundet - hverken i dens ideale eller repræsentative form. Derfor mangler
vi både lokalt, nationalt og globalt de sociale organiseringsformer, som er nødvendige
for at styre de enorme kræfter, vi som fællesskab udløser.
Denne udvikling bliver ikke mindre skræmmende, når man ser den i dens fulde biologiske sammenhæng: Måske er det reelt sådan, at mennesket allerede i kraft af sin
biologi fra starten af har været ideologisk og organisatorisk bagud for sig selv på en
sådan måde, at det er dømt til som et direkte resultat af sin egen altfor store succes at
udslette sig selv.
Det betyder, at alle klodens problemer i sidste ende kan føres tilbage til dette ene,
som vi som menneskehed end ikke er i nærheden af at gøre os klart, men som, når vi
tænker det ud i sin fulde konsekvens, kollapser selve dén humanistiske etik og moral,
der kunne være med til at bære os videre som menneskeligt fællesskab: Problemet er
ikke at mennesker lider, og at børn dør af sult og sygdom, men tværtimod at alt for
mange børn vokser op til selv selv at få børn i en verden, der hverken har plads til
eller brug for dem.
Samtidigt åbner det vores blik for omfanget af den katastrofe, der skal til for at
genskabe den økologiske balance, i det øjeblik hvor den teknologiske himmelflugt,
som er nødvendig for at beskæftige og brødføde denne eksplosive tilvækst af mennesker, bryder sammen. Selv når ni tiendedele af Jordens befolkning er gået til
grunde, vil det endnu ikke have bragt os tilbage til status quo fra forrige århundredeskift.
Katastrofer er dog ikke noget nyt: Jo mer vi lærer om både planetens og menneskehedens historie, desto klarere bliver det, at katastrofer har spillet en langt større rolle i
udviklingen, end man tidligere har forestillet sig. I dag har man f.eks. gennem DNA
analyser kunnet konstatere, at Jordens nutidige befolkning er efterkommere af en
ganske lille population, som har haft held til at overleve og dermed sende sine gener
videre.
Det betyder, at langt de fleste bosættelsesforsøg må være slået fejl eller er gået til
grunde med tiden. Som neandertalerne eller den nordiske bosættelse på Grønland. I
dag kender vi i det store hele kun succeshistorien, men den er måske kun en lille bitte
del af en historie, som derudover har været præget af afmagt og lidelse.
Der er også forskning, der tyder på, at planeten for 650 millioner år siden har
været totalt dækket af is og sne, og at det var som en reaktion på denne nedfrysning,
at Jordens mangfoldighed derefter opstod. Det tidsperspektiv, som de seneste årtiers
240

forskning åbner, er stort og langt mere omskifteligt, end man tidligere forestillede sig.
I Jordens tidlige historie er det flere gange sket, at livet har genetableret sig efter reduktioner på op til 95%. I et lidt kortere tidsperspektiv er vi vandt til at tale om istiderne, men hvor meget og hvor voldsomt er det egentlig normalt for de klimatiske
vilkår på Jorden at fluktuere?
Det er skræmmende, fordi det siger noget om de enorme lidelser, som livet har
udviklet sig gennem, men det siger også noget om den overlevelseskraft, som vi i sidste ende har sat os igennem med. Samtidigt med at de bittesmå spor efter liv, som vi
begynder at finde andre steder i planetsystemet, fortæller helt andre historier.
I løbet af den del af menneskets historie, som vi på nuværende tidspunkt kan
overskue, er nye kulturformer opstået og har udviklet sig, indtil de har overskredet
deres grænse og er gået til grunde. Det er tydeligvis sådan, at både natur og kultur
forløber. Der må også have været stille på Jorden i de første millioner af år, efter at
dinosaurernes verden brød sammen, og alligevel gik livet videre, og nye og med tiden
mere avancerede livsformer opstod på grundlag af de gamle. På samme måde går
også kulturformer til grunde, samtidigt med at de er det grundlag, som nye kulturformer opstår af.
Det er nok en overdrivelse at sige, at vi lærer af historien, men vi udvikler os i det
mindste igennem den. Nye kulturformer udvikler sig som en reaktion på de fysiske
og sociale vilkår, som en ny verden møder dem med, men de tager deres
udgangspunkt i det kulturelle gods, de har taget med sig fra den gamle. Det er derfor
ikke ligegyldigt, hvad vi tænker i dag: Det er en del af forudsætningen for, hvad
mennesker, uanset hvordan fremtiden kommer til at forme sig på denne side at den
totale udslettelse, vil tænke i fremtiden.
Derfor giver det også helt personligt mening at skrive videre på denne tekst - også
selvom den måske aldrig bliver læst eller kun læst af ganske få. Om ikke andet så beviser den, at det er mulig i denne tid at tænke disse tanker, og når jeg tænker dem, så
er der givetvis også andre, der gør det. Måske vil dette tankespor på et eller andet tidspunkt få en betydning, som det ikke er muligt at forudse nu. Det er bestemt ikke
sikkert men dog en mulighed.
Vi kan ikke forudse, hvordan denne fremtids verden vil blive, eller hvor omfattende den katastrofe bliver, som under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt vil gøre en ende på den verdensorden, som vi opfatter som vores: Måske skal
vi en tur omkring stenalderen igen, og måske er det de sidste rester af de oprindelige
befolkninger, der sider inde med den for fremtiden nødvendige teknologi, og som
derfor er dem, der bringer deres gener og kulturformer videre. Måske bliver det mindre omfattende. Det kan vi ikke vide noget om, men der er ingen grund til på forhånd
at se det som jordens undergang eller bare menneskehedens udslettelse.
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Livet vil sandsynligvis gå videre i en ny og for os uforudsigelig form, og det er
den sammenhæng, jeg må tænke mig ind i. Der er intet, der tyder på, at vi vil være i
stand til at standse den udvikling, vi i dag som kulturform befinder os midt i, men
måske kan vi give noget konstruktivt videre til det, der følger efter. På samme måde
som oldtidens tankespor overlevede romerrigets fald og i dag er en del af vores egen
kulturarv.

Fænomenologien
Til allersidst i denne teoretiske gennemgang mangler jeg at binde en ende i forhold til
mit videnskabsteoretiske udgangspunkt, som jo er den eksistentielle fænomenologi,
og til dens særlige perspektiv: Man kan sige, at dette perspektiv er kendetegnet ved,
at det vender naturvidenskabens univers på hovedet og lader opmærksomhedens lys
skinne tilbage fra den objektiverede verden mod os selv som dem, der både foretager
og bruger denne objektivering. Som en læge, der samtidigt med at han stiller den objektive diagnose inkluderer dens formidling til patienten og dennes stillingtagen som
en del af sin videnskabelighed, foruden at han er opmærksom på sin egen personlige
og fagligt sociale baggrund og motivation for at gøre tingene, som han gør.
Det mest umiddelbare resultat af denne fænomenologiske vending er, at den
blotlægger selve den menneskelige subjektivitet for en videnskabelige betragten i en
grad og på en måde, som langt overskrider grænserne for traditionel psykologi, samtidigt med at den ser denne subjektivitet som uadskilleligt forbunden til sin objektiverede verden. Fænomenologien forbinder på denne måde det objektiverede objekt
tilbage til sit subjekt og reetablerer dermed det eksistentielle udgangspunkt, som både
den traditionelle religiøsitet og naturvidenskaben gennem sin isolerende objektivering
har fraspaltet. Vi bliver igen i stand til at se os selv som det aktive udgangspunkt i en
verden, som er os given som en helhed, vi selv er en del af.
Denne eksistentielle subjektivering af vores verden kan derudover ses som det nødvendige udgangspunkt for i fællesskab at skabe de demokratiske strukturer, som skal
til for som individer at handle i fællesskab. I dag har vi faktisk den kommunikationsteknologi, som skal til for at gøre det muligt at etablere den brede, åbne og velkvalificerede debat, som er grundlaget for en reelt demokratisk styreform blandt store
grupper af mennesker og over store afstande.
Teknologien har vi - i det omfang det overhovedet er muligt i denne sammenhæng
at tale om et vi - men ideerne lever helt på markedets vilkår: De er kun realistiske i
det omfang, de på den ene eller den anden måde kan give et økonomisk afkast. På
samme måde som også vores højt besungne ytringsfrihed er underlagt loven om ud242

bud og efterspørgsel. Økonomisk afkast er det mennesker på kort sigt lever af og derfor også handler for. Men i et eller andet omfang og på et eller andet niveau at skabe
sådanne vi’er er identisk med at skabe demokrati og samfund, som modvægt til Udviklingens autonome forløben, og burde være målet for enhver demokratisk
bevægelse.
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Anden del: Praksis

9. kapitel: Indledning og personlig status
Indledning
Som det blev beskrevet i tekstens teoretiske del, fungerer den menneskelige bevidsthedsform i tre forståelsesformer, der så at sige taler hvert sit sprog og derfor let
overser hinandens budskab. Grundlæggende har de hver deres funktion i samspillet
mellem bevidsthedens umiddelbare og reflekterede forløb: Fornemmelsen samler min
forståelse til handling i den givne situation, hvorimod den sproglige artikulation
efterfølgende giver mig mulighed for at reflektere over og dermed lære af det allerede
forløbne. Den visuelle forestilling er kendetegnet ved, at den artikulerer det følte og
samler det tænkte i en billedlig form, som på en gang er tættere på følelsen end det
blot tænkte og tættere på tanken end det blot følte. Det betyder, at den foruden at
være en refleksionsform i sig selv, som kan sprogliggøres som metaforisk tænkning,
også kan have en formidlende funktion i samspillet mellem det umiddelbart levede og
den sproglige refleksionen.
Derudover kan man sige, at vi gennem fornemmelsen har en tilgang til den biologiske del af vores baggrund: Det er i kroppen og ved at mærke ordentligt efter, at vi
kommer i kontakt med det, der svarer til vores instinkter. Tilsvarende er det primært
gennem forestillingerne - både de erindrede, de forestillede og de drømte - at vi kontakter vores kulturelle og personlige baggrund, hvorimod den sproglige artikulation
giver os mulighed for at reflektere over disse sider af vores baggrund i forhold til det
foreliggende og fremtidsrettede.
I praksis er de tre forståelsesformer dog involverede i hinanden på en sådan måde,
at de alle tre indgår i den måde, jeg forstår og forholder mig til såvel min baggrund
som til det foreliggende og fremtidsrettede - dvs. i mine mentale processer som helhed. De tre former kan, når de forløber i forhold til hinanden, ikke uden videre skilles
ud og fremstår snarere som sammenhængende forløb, der polariserer sig imellem
graden af følthed og graden af artikulation, hvor det forestillede placerer sig på
forskellig vis i midten.
Når vi iagttager den måde sindet forløber på, kan vi se, at det er sådan, det fungerer, når det fungerer, men det er ikke altid, at det gør det. Ofte vil vi i vores sprogligt
artikulerede overvejelser glemme at mærke ordentligt efter og tankerne vil komme i
et modsætningsforhold til følelserne, der synes at kræve, at jeg træffer et valg. Denne
form for enten-eller tænkning kan ses i modsætning til en mere integrerende både-og
tænkning, som forsøger at forstå og integrere sindets forskellige budskaber i forhold
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til hinanden: Som i den traditionelle kristne konflikt mellem ånden og kødet, hvor
det, når det bliver sat på spidsen, sædvanligvis er ånden, der står med retten og kødet
med magten. Men ofte viser det sig, når jeg får artikuleret det blot følte og tænkt
mine tanker færdige, at de begge har ret på hver deres måde, og at de kan integreres
på en måde, der føles rigtig og dermed også har magt. Den sete forestilling er det, der
her er i stand til at formidle følelsens og tankens rationale i forhold til hinanden og at
samle den endelige syntese i en lys ide eller aha-oplevelse.
Det er de nærmere implikationer af denne særlige integration af sindets tre
repræsentationsformer i samspillet mellem dets umiddelbare og reflekterede form,
som jeg i det følgende vil forsøge at beskrive og eksemplificere på to niveauer af den
menneskelige væren i verden:
Det eksistentielle niveau, som handler om mit forhold til mig selv, dvs. min
identitet som mig og det liv, jeg lever, dvs. mit livsprojekt.
Det eksistentielle baggrundsniveau, som handler om mit forhold til den verden, jeg som identitet og livsprojekt udspringer af. Det som er min kontekst,
og som giver sammenhæng og mening til det liv, jeg lever.
Først vil jeg dog starte med at situere mig selv i den proces, som jeg stadig, efter at
have arbejdet på dette projekt i nu godt fem år, befinder mig midt i. Denne situering
skal indplacere projektet og den praksis, som det teoretiske arbejde i sig selv har
været, i den livshistorie, som er dets forudsætning, nemlig min egen.

Personlig status: fra teori til praksis - eller er det omvendt?
Det regner, og jeg har måttet flytte mig selv og min morgenmad indenfor i sofaen. Jeg
har drømt og vågnede op i et forfærdeligt humør. Det kommer af, at jeg ikke er
kreativ: Ensomhedens begrundelse er kreativiteten, men jeg har i de første par dage
siddet og læst tekst fra teoridelen igennem uden rigtigt at kunne komme ind i den.
Måske skulle jeg lægge den på hylden og se at komme i gang med den stadig lidt
svævende praksisdel. Teorien var praksis på den måde, at det var gennem arbejdet
med den, at jeg i første omgang realiserede en del af den praksis, som jeg nu skal til
at beskrive. Måske er det det, der forvirrer mig.
Min arbejdsform har fra først af bestået i en vekslen mellem at følge min intuition
i den retning, den førte mig, for så bagefter at prøve at forstå, hvorfor jeg havde
skrevet det, jeg havde skrevet, og hvordan det både hang sammen med og løftede den
samlede helhed. Ind imellem har jeg dog også været inde i blindgyder, så jeg skal
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hele tiden være på vagt, og forvirring veksler med sikkerhed og inspiration. Foruden
naturligvis de lange stræk med gråt og kedsommeligt rugbrødsarbejde.
Jeg sidder på min altan på 11. etage af det hotel i Funchal (Madeira), hvor jeg har
lejet mig ind for et par uger (3-17/3-2014), for at foretage denne overgang i min arbejdsproces. Klokken er godt seks om morgenen, og det er endnu mørkt og stille. Udenfor begynder horisonten mellem himlen og bjerget (Capo Girâo) at aftegne sig med et
rødligt skær, som ikke har været der de andre morgener. Det regner ikke mere, men
skyerne ligger tæt og mørkt både ind over øen og ud over havet.
Den indre rettesnor, som jeg fra starten har fulgt og stadig skal følge er visionen.
Denne uklare og formodentlig også usammenhængende eller i det mindste kun i
Wittgensteins112 forstand sammenhængende forestilling, som er forbundet med det,
jeg har kaldt troen, og som jeg i et tilbageblik så som styrende for mit liv helt tilbage
til barndommen, og som jeg, som jeg sidder her i min forvirring, netop mærker som
en underliggende tro på, at jeg i sidste ende nok skal komme videre.
Det var med udgangspunkt i den, at jeg satte denne på en gang retrospektive og
progressive handling i gang, som mit projekt er, og som jeg i den eksistentielle del af
den følgende tekst vil kalde: at tage min skæbne på mig. Det er den, der i løbet af de
forløbende godt og vel fem år har samlet og artikuleret sig til det, som nu udgør værkets første del, men som stadig ligger åbent i retning af det, jeg forestiller mig skal
blive til den anden og sidste del. Det er så langt min fornemmelse rækker.
Negativt kan man sige, at denne vision opstod af det ubehag, jeg allerede som
barn følte ved det samfundsmæssige liv, efterhånden som jeg fandt ud af, at det var
det, jeg skulle vokse op og finde min plads i: Det liv, mine forældre levede, og det liv,
jeg fornemmede, når jeg som helt ung om aftenen gik rundt i kvarterets gader og med
en vis gysen så lyset fra de lejligheder, hvor mennesker boede og levede. På en gang
hyggeligt og klaustrofobisk.
I positiv forstand var det Frans’ vision, som jeg mødte den i Assisi på en rejse med
mine forældre som 11-årig: Den asketiske kærligheds vision, som i den livskrise, jeg
på det tidspunkt befandt mig i, betog mig voldsomt, og som blev afgørende for årene,
der fulgte, uden at jeg dog var i stand til at realisere den: I hvert fald måtte jeg konstatere, at den Guds sødme, som jeg følte i selskab med den hellige Frans, når jeg
læste i den bog, den græske forfatter Niko Kazantzakis havde skrevet om ham,
passede utroligt godt sammen med at spise slik. I princippet, når jeg tænkte over det,
så mente jeg dog, at man burde satse på at blive helgen: Livet er kort og evigheden
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L J J Wittgenstein (1889 – 1951) østrigsk-engelsk filosof. Han sammenlignede et ords betydningsidentitet
med et reb, som består af flere taver, der kan være flettede ind i hinanden på en sådan måde, at de enkelte
taver kun er med noget af vejen og længere hende erstattes af andre, uden at det dog forhindrer, at man opfatter det som det samme reb. På samme måde kan et ord eller begreb have flere betydninger, som forbinder sig
med hinanden, uden at der dog er nogen direkte forbindelse mellem de første og de sidste.
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lang: Måske når jeg blev gammel og havde levet livet - dvs. når jeg en gang var sidst
i 20erne. Det var vist nogenlunde sådan, jeg tænkte det i årene, der fulgte.
Samtidigt var der dog også kannibal visionen, som kom til allerede i 7 års alderen,
da jeg havde set Robinson Crusoe som film, og som vel må siges at indeholde både et
positivt og det negativt aspekt. I hvert fald udholdt jeg de første år i skolen fra 2.
klasse og fremefter ved at tegne de samme både dramatiske og naturromantiske
billeder af kanibalernes lykkelige liv. Det var heldigvis før det blev moderne med
skolepsykologer.
Denne naturromantik, som jeg stadig må vedkende mig, indbefattede allerede sorgen over indianernes ulykkelig skæbne og den vilde natur, som jeg også i dag med en
vis sorgfuldhed ser som et skjult billede bag ethvert landskab, som har bevaret bare
en smule af sin oprindelige kontur. Den må vel også hænge sammen med den seksualitetens religiøsitet, som i sidste ende sammen med min voksende begrebslige rationalitet blev afgørende for, at jeg som ung opgav både askesen og den katolske kirke.
Det jeg tidligere, når jeg så tilbage på det, har set som betegnende for denne vision
og grunden til, at jeg stadig omend lidt i spøg kalder det min vision, var den skarphed
og sikkerhed, som jeg så dette dilemma mellem seksualiteten og det, præsterne sagde,
med - uden at det i første omgang anfægtede selve min katolske tro. Visionen havde i
sig selv en autoritet, som var større end det, man sagde til mig, og i realiteten var jeg
fransiskaner, førend jeg var kristen, og for Frans kom kærligheden før alt andet - selv
når den var seksuel. Det var i det mindste sådan, at jeg opfattede det.
I sidste ende fravalgte jeg dog den katolske tro, eller rettere sagt: den viste sig
uholdbar i længden, efterhånden som jeg fik flere begreber og teorier om verden at
jonglere med. Skismaet afspejler sig dog stadig i teksten i mit tilvalg af den immanente religiøsitet på bekostning af den transcendente: Det hellige må (som sexualiteten) ligge i livet og ikke udenfor det.
Her er jeg måske inde ved en af de lange taver af det wittgensteinske reb: noget
som på en gang peger langt bagud og fremad, og som i visionens nye artikulerede
form bliver til et ønske om at revitalisere den tro, jeg som barn fandt i religionen:
som livets egen iboende bevidsthed om sig selv i modsætning til en transcendent
deus ex machina113 men inkluderende den videnskabeligt baserede viden, jeg som
moderne menneske har om livet og verden.
Udover den blotte fornemmelse af sammenhæng er der flere sådanne elementer,
der går igen fra før til nu, og måske er det nok til at få rebet til at hænge sammen og
begrunde at jeg opfatter det som den samme vision - hvis ikke det bare er et udtryk
for den kontinuitet, der er i ethvert livsforløb: Jeg måtte opgive min kristne tro i takt
med, at min begrebslighed voksede, men følte samtidigt, at jeg mistede noget vigtigt.
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Den gud, der i bestemte former for klassisk drama blev hejst ned på scenen i sidste akt for på guddommelig vis at få alle stykkets forviklinger til at falde på plads til den lykkelige afslutning, som publikum på det
tidspunkt krævede.
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Det har jeg siden søgt i forskellige former for ateistisk åndelighed, ikke mindst buddhismen, som dog stadig var i konflikt ikke bare med det almindelige sociale livs
krav men også med livets fundamentale sanselighed. Hvis det almindelige sociale liv
- som jeg fra starten af følte det, og som jo er det den indiske filosofi belærer os om er mangelfuldt, så er denne konflikt uundgåelig, men visionen, som jeg ser den i dag,
må inkludere både sanseligheden og den begrebslige rationalitet.
Måske er det sådan, at ethvert personligt livsforløb udfolder sig fra en sådan
wittgensteinsk rød tråd, som har taver, der rækker tilbage til den tidlige barndoms
nyslåede opfattelser af verden, og måske er det en del af det at være tro mod sig selv
at afdække, udfolde og videreudvikle den, som jeg selv har forsøgt det i dette arbejde,
som jeg også umiddelbart fornemmer indeholder alle tre elementer - at afdække, udfolde og videreudvikle.
Både det kristne kærlighedsbudskab og boddhisatvaens identifikation med alt levende holder sådan set stadig - også i dag både føles og fungerer det bevidste liv som
en sammenhængende enhed - men i en moderniseret udgave, som inkluderer netop
sanselighed og videnskabelighed. Denne opfattelse kunne for så vidt have potentiale
til at blive det 21. århundredes nye religion (cf. Rappaport 1999), men min opgave
her må være at beskrive den som en personlig tilgang til livet. Det samfundsmæssige
aspekt må i det omfang, det overhovedet kan realisere sig, finde sine egne veje. Det
kan ikke overskues herfra.
Der er heller ikke nogen grund til at tale om religiøsitet i traditionel forstand, men
nok om åndelighed, da denne tilgang baserer sig på et bevidsthedsmæssigt fællesskab
med alt levende. Det handler også om myter og mytologi men i form af personligt
sammenfattende fortælinger, som den netop beskrevne fortælling om min egen personlige vision. Derudover handler det om de billeder, forståelser og handlinger, som
forbinder os som abstrakt tænkende og følende væsener med det konkret levede liv
og det levende. Dette sidste svarer til det, jeg i den følgende tekst vil kalde fordybelse
af relationen til min verden i modsætning til den i logisk forstand forudgående men
reelt sideløbende eksistentielle situering og retningssøgen.
Når jeg sidder her på min altan, kan man med Heideggers poetiske metafor sige, at
jeg har mine udødelige forsamlet omkring mig i form af himlen, havet og bjerget.
Dertil kommer menneskene, som materialiserer sig ind i landskabet i form af glas og
beton som de opkomlinge, de i denne sammenhæng er, og aller yderst blandt de
dødelige sidder jeg selv og skriver om mig og mit.
Når den første fryd over den fantastiske udsigt har lagt sig, så er det ikke det, der
fylder min dag, men det er alligevel det, jeg sidder og kigger på, når jeg ser op fra
min bog eller computer. Og det gør også en forskel, i forhold til hvis jeg havde siddet
i et rum uden udsigt. Men selv der, når jeg i andre rum har siddet og kigget ud på en
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betonmur, så har der også været et træ eller en stump himmel, som jeg har forbundet
mig til.
Det mere eller mindre naturlige landskab, jeg sidder og kigger ud på, forbinder
mig med en baggrund for det, jeg gør, og er på den måde medbestemmende for det.
Det betyder noget for det, jeg tænker og skriver, og for den dag, jeg starter på, at jeg
ser solens lys, der langsomt er ved at komme tilbage på samme måde men med små
variationer, som det gjorde det i går morges og i dagene før, og at horisonten nu
træder i kontur som en adskillelse mellem himmelen og havet.
De udødelige er der under alle omstændigheder, men der er en forskel på, hvor tydeligt jeg lader dem træde frem for mig, og hvor klart jeg for mig selv artikulerer
dem. På samme måde, som der er forskel på, hvordan jeg selv anbringer mig i forhold
til dem. Det er ikke tilfældigt, at jeg sidder lige netop her, hvor jeg sidder. Det samme
gælder for de bøger, jeg læser, og den musik, jeg lytter til. Det er de måder, hvorpå
jeg, som jeg sidder her, kan fordybe min relation til den verden, jeg er udkastet ikke
bare i men også af.
Der er visse former for beskæftigelse, som mere handler om at skabe og at genskabe en bestemt konstellation og tilstand end om at lære noget konkret nyt. At gå i
bjergene, som jeg også gør det her på Madeira, handler ikke så meget om at opleve
nogle bestemte nye bjerge som om at forbinde mig med de samme gamle: eller mere
præcist med selve det at gå i bjerge.
Naturens udødelige og i forlængelse af dem historien og myterne er baggrund og
kontekst, men derudover er de selvfølgeligt også det stof, jeg eksistentielt skaber mit
liv og min tekst ud af, på samme måde som erotikken og i forlængelse af den
kærligheden er det, der skaber familieliv. Bjergene på Madeira er bjerge, men de er
ikke kun bjerge men netop også Madeiras bjerge, og jeg nyder både ligheder og
forskelle i forhold til andre bjerge. Det almene bliver netop først levende i det
konkretes forskellighed.
Når jeg sidder på denne måde og skriver om de udødelige, som jo både er mine egne
og tilhører det sted, hvor jeg opholder mig, kan man sige, at jeg skaber en visionær
baggrund for mine dage her, som både rodfæster mig her og rækker tilbage og sammenfatter elementer af min både biologiske og kulturelle baggrund som et også mere
personligt rodfæstet udgangspunkt, for det, jeg konkret kommer til at foretage mig
her, end hvis jeg bare var sprunget ud af sengen og var gået i gang. Man kan sige, at
jeg giver mening og tro til det.
Den positive modsætning til denne langsomme forbinden sig er at leve i et bestemt
engagement, en lidenskab eller fremdrift i tiden, som til stadighed, og uden at jeg behøver at reflektere over det, fører mig videre ad et spor, som til stadighed føles
meningsfuldt og spændende. Den negative er den travlhed og forjagethed, som starter
med vækkeuret og konstant pisker mig videre fra fredag til fredag.
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Målet er ikke selv at komme til at hvile som en udødelig blandt de udødelige, i
hvert fald ikke før man er blevet en hel del ældre, end jeg trods alt er nu, men at have
dem omkring sig og at tage vare på dem som en del af et aktivt liv i tiden. Tænk langsomt, kalder jeg det et sted i teksten: Giv de vigtige beslutninger den tid, de skal
have, for at fortidens erfaringer kan nå at konstellere sig i de positioner, de skal have,
for at perspektivet kan blive rigtigt.
Det gælder dog ikke kun for de punktuelt store beslutninger men også for selve
retningen eller rettere sagt den række af samspillende retninger, der udgør mit liv i
tiden. Der er altid mange ting i spil på en gang, og i sidste ende drejer det sig om - i
respekt for tilværelsens kompleksitet - at finde den rette skiftende balance mellem
den intuitive konstelleringsproces og den sprogligt reflekterende artikulation. Dertil
og ikke mindst kommer selve den følelse af meningsfylde, som denne bevidsthedsmæssige situering beriger mit sted med. Man kan sige, at jeg skaber en myte;
både som jeg sidder her og tænker disse tanker, når jeg skriver dem ned, og når jeg i
sidste ende inkluderer dem i min tekst. En sådan myte er kendetegnet ved, at den afsøger fortiden på en måde, der giver retning i nutiden frem mod fremtiden. Dette er
den motiverende baggrund for den metode, jeg i det eksistentielle afsnit vil beskrive
som: At følge frihedens veje.
Den bevidsthedsform, jeg i det følgende skal forsøge at indkredse og præcisere, er
kendetegnet ved, at den sammentænker fornemmelse, billede og sproglig tanke i respekt for den samlede helheds modsætninger. Det betyder, at den hverken stiller sig
tilfreds med alene at følge det, der umiddelbart føles rigtigt, eller tror, at den alene ad
tankens vej kan nå frem til en afbalanceret forståelse af komplekse forhold. Den vil
til stadighed og uden videre eftertjekke det ene i forhold til det andet.
Det er det, jeg ovenfor har kaldt langsom tænkning, men som nødvendigvis i
hverdagens travle og ofte afgørende situationer må foregå både hurtigt og sikkert på
det givne øjebliks præmisser, fordi det er sådan, et aktivt liv leves: Jeg foretager en
vurdering, tjekker den efter, og hvis den føles rigtig, handler jeg. Sædvanligvis vil
denne proces inkludere betydningsbærende indre billeder som det, den effektuerende
følelse baserer sig på, men som i erindringen overskygges af den efterfølgende
følelse og handling.
Senere kan det i lyset af ny information vise sig, at jeg tog fejl, og at jeg må korrigere mig selv. Dette er i sig selv en del af den almindelige daglige erfaringsdannelse, men hvis fejltagelsen overrasker mig, må jeg igen eftertjekke den følelse, jeg
handlede på: Måske var der et aspekt af (visuelt formidlet) overmod og dermed også
selvusikkerhed, som jeg overså. Ofte vil jeg dog være nødt til at handle på en følelse,
også selvom den forbliver usikker, men jeg vil så vide, at jeg tager en chance og sædvanligvis dække mig ind, så godt jeg kan. Set i forhold til det aktive handlingsliv im251

plicerer langsom tænkning også, at jeg ved, at jeg skal sætte tid og opmærksomhed af
til at efterreflektere.
Konstelleringsprocessen er primært receptiv men ikke kun det. Den må nødvendigvis
for et aktivt reflekterende menneske også være en aktiv udforskning af tilværelsens
baggrund: både den personlige og den kollektive, den historiske og den naturhistoriske. Og det er vel præcis det den første del af denne tekst er.
Den rækker i første omgang tilbage i mit personlige liv for at afdække det projekt,
som jeg reelt har levet, for at udkaste det på ny i en mere entydig og dermed også direkte form. Det viser sig dermed at være udtryk for en bestræbelse på at forstå selve
livets baggrund og vilkår på et generelt niveau, som naturligvis også inkluderer mit
eget personlige liv. Hvad er virkeligheden, og hvad er jeg selv?
Denne bestræbelse tager udgangspunkt i en vision; det vil i dette tilfælde sige en
generelt uklar men alligevel i de afgørende situationer klar og især retningsgivende
forståelse af, hvad “det hele” drejer sig om. Denne retningsgivende søgen tager i
første omgang form af katolicisme og naturmystik og siden buddhisme og eksistensfilosofi, men den er hele vejen igennem også i opposition til de sociale institutioner
og fællesskaber, som virkeliggør disse ismer samfundsmæssigt. Det gælder faktisk
også for eksistensfilosofien - selvom jeg aldrig rigtigt har opdaget det: Min særlige
sociale opfattelse af eksistensen begrunder sig ene og alene i medverdensbegrebet og
strider lodret mod det, som man sædvanligvis opfatter som eksistentialisme. Det er
faktisk først nu, at det rigtigt går op for mig. Måske er det endnu et niveau af ensomhed, som jeg først nu vover at se direkte i øjnene.
I min egen historie udspringer eksistensfilosofien af den undren over selve subjektiviteten, som jeg husker tilbage fra mine tidlige teenageår. Den gang udmøntede den
sig i en lidt narcissistisk forestilling om, at jeg, fordi jeg var den eneste i verden, der
var mig, så måtte være noget helt specielt. Det er måske denne (umodne) forestilling,
der stadig ligger bag den følelse af kald eller opgave, som både visionen og det, at jeg
vælger at realisere den som et projekt, er forbundet med. Det var ikke nok bare at
leve, som jeg så alle andre gøre det; jeg var nødt til at gøre et eller andet mere
specielt - og det blev så det.
Når jeg så nøgternt på det, var der dog intet i mit ungdomsliv eller for den sags
skyld senere, der på nogen måde bekræftede mig i denne storslåede antagelse, og i
løbet af de følgende år nåede jeg derfor (lidt nødtrunget) frem til i det mindste på det
reflekterede niveau at acceptere første persons perspektivet som et alment fænomen.
Det gjorde dog ikke min forundring mindre - snarere tværtimod: Det var ikke bare
mig, der var mig. Verden er faktisk fuld af andre, der er sig på samme måde, som jeg
er mig.
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10. kapitel: Eksistentiel fænomenologisk praksis
Fænomenologi som livspraksis
Fænomenologien kan beskrives som en filosofisk og videnskabelig metode, som
f.eks. finder anvendelse indenfor psykoterapien, men den er også en bestemt form for
opmærksomhed, som med vidtrækkende konsekvenser kan anvendes på ens personlige liv. Den fænomenologiske metode har i sig selv i det omfang det lykkes at
fastholde dens særlige indstilling i løbet af hverdagen en bevidsthedstransformerende
funktion.
Som vi normalt lever fortaber bevidstheden umiddelbart sin bevidsthed om sig
selv som frihed ind i intentionaliteten og de intensionelle processer, som netop er det,
jeg engagerer mig i. Man kan sige, at jeg glemmer min frihed og identificerer mig
med dens konsekvens og med de motivationer, der følger af denne. Den fænomenologiske opmærksomhed er kendetegnet ved, at den modvirker denne sammenflyden:
ved at lade det reflekterende subjekt trække sig de to tre skridt tilbage, som er nødvendige for at iagttage og forholde sig til fænomenerne i sig selv.
Dermed udfolder der sig et subjektivt rum, som udover at adskille og polarisere
subjektet i forhold til dets objekter, også giver plads til at betragte de enkelte objekter
adskilt og i forhold til hinanden. Det gælder både de objektive objekter, som i mit engagement kommer mig i møde udefra og mine egne umiddelbare reaktioner på dem det man kunne kalde de subjektive objekter. Man kan sige, at rummet går fra at være
lukket omkring sin egen bevægelse videre i processen til at åbne sig for betragten,
selvbetragten og refleksion. Udover at reagere på den givne situation er jeg også opmærksom på denne reaktion, og jeg kan overveje dens virkning på det videre forløb.
Dette kan, hvis jeg har åndsnærværelse til det, foregå spontant i situationen, og det
kan foregå som en del af en efterrefleksion.
I og med at det ligger i subjektets natur at være optaget af sine objekter, er det den
funktion af metoden, der først åbner sig for det fænomenologiske blik. Dernæst kan
man blive opmærksom på den subjektivitet, der ligger i selve det objektiverede objekt, dvs. det forhold at det, udover at være en funktion af en oplevelsestranscendent
virkelighed, også er en funktion af mine egne subjektive sanse- og fortolkningsformer. Man kan sige, at den fænomenologiske metode gennem sin praksis her udvider min forståelse af den verden, jeg lever i, fra at være noget blot udefra givet til
også at være et fortolkningsrum, dvs. noget jeg i et vist omfang selv producerer og
dermed også subjektivt har indflydelse på. Objektivt har jeg indflydelse på min verden gennem mine handlinger, men derudover har jeg på denne måde også indflydelse
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på den subjektivt gennem selve den måde, jeg oplever og fortolker den på: Som det
berømte glas, der uden at forandre sit indhold både kan være halvtomt og halvfuldt.
Selve den her beskrevne polarisering af subjektet i forhold til objekterne er dog
også et eksempel på dette: Tingene ser helt konkret anderledes ud i dette fænomenologiske perspektiv: De fremtræder mere adskilte og med klarere konturer, i en lidt højere lysstyrke, og da mit forhold til dem er ændret, er også min følelse ændret: Der vil
være en lidt større følelse af frihed i modsætning til tvang eller kompulsivitet og ofte
også mere plads til æstetiske følelser: Verden bliver smukkere, når man betragter den
i dette perspektiv.
Denne udfoldelse af det fænomenale rum er således paradoksal i den forstand, at
den i samme bevægelse adskiller og forbinder subjektet med dets objekter og gør det
ene til en funktion af det andet. Det samme gælder for den frihed, som jeg møder
denne udfoldede verden med: som fænomener, der fremstår i deres både objektive og
motiverede (evt. kompulsive) forløben. Friheden består her i, at jeg på et reflekteret
niveau får mulighed for at forstå og forholde mig til den givne motivation og til de
slip, der måtte være i dens mere eller mindre tvingende logik, og dermed for at handle anderledes, end jeg umiddelbart ville have gjort.
Indenfor rammerne af den eksistentielt terapeutiske samtale er det i første omgang
efterrefleksionens sprogligt artikulerede rum, der åbnes, men hvis den fænomenologiske opmærksomhed overføres til hverdagens umiddelbare og ikke-sprogligt artikulerede situationer, vil også disse begynde at åbne og udfolde sig i rummet, og friheden såvel som den æstetiske følelse vil basere sig bredere end i det sprogligt artikulerede, og der vil opstå momenter af umiddelbar ikke-sproglig men alligevel reflekteret frihed. Svarende til det, jeg i anden sammenhæng har beskrevet som eksistensoplevelse114 .
Denne generalisering af metoden - både på det umiddelbare og det efterreflekterende niveau - er en væsentlig del af terapiens funktion først og fremmest for klienten men også for terapeuten - og for enhver anden, som praktiserer fænomenologisk
opmærksomhed i den ene eller den anden konkret eksistentielle sammenhæng.
Denne åbning af et reflekteret fænomenalt livsrum er en direkte funktion af den
fænomenologiske metode, når den praktiseres i den eksistentielle sammenhæng, som
netop konstituerer den som eksistentielt fænomenologisk. Den er som sådan kendetegnet ved, at den i sin praksis reflekterende fordyber mig ind i den livsproces, som
jeg eksistentielt og som person lever, og den kan på denne måde fungere som en
måde at afklare og orientere mig i forhold til mit liv og min verden - som man gør det
i psykoterapi og i selvrefleksion.
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Den ligeværdige dialog s. 52ff.
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I dette første kapitel af tekstens praktiske del (10. kapitel) vil jeg forsøge, at
beskrive denne eksistentielle refleksionsproces, sådan som den må forløbe i lyset af
den forståelse af den menneskelige bevidsthedsform, som jeg nåede frem til i den teoretiske del. Det vil jeg gøre med udgangspunkt i det kompleksitetens vilkår, som jeg
fandt var gældende for den særlige menneskelige verden. Dette indebærer, at det ikke
er muligt konkret at forstå eller endsige at sætte normer op for menneskets eksistentielle væren i verden, hverken ud fra en enkelt lysende sandhed eller ud fra et enkelt
dialektisk forløb af modsætninger. En sådan forståelse må nødvendigvis ikke bare
inkludere flere sådanne samspillende modsætningsforløb men også en stadig opmærksomhed på den blot følte og/eller sete og dermed ikke sprogliggjorte del af den
menneskelige indsigt.
Beskrivelsens primære fokus vil komme til at ligge på samspillet mellem den
menneskelige bevidstheds umiddelbart følte forløb og dens særlige potentiale for
sproglig efterrefleksion. Dette samspil beskriver sindets funktion i dets fuldt polariserede form, men indenfor denne ramme har det dog også potentiale for ikke- eller
endnu ikke sprogliggjorte refleksionsformer: Det er både i stand til konkret uden
sprogliggørelse at se sig selv reflekteret i en øjeblikkeligt given situation og til symbolsk at sammenfatte flere situationer og/eller sproglige overvejelser i en på denne
måde meningsbærende visuel formdannelse.
Beskrivelsen vil på denne måde udover den klassiske fænomenologiske dialektik
mellem umiddelbar og reflekteret bevidsthed også inkludere former for refleksion,
som nok er sprogligt funderede (selve den måde vi basalt opfatter verden på er jo
baseret på en sproglig analyse) men ikke sprogligt artikulerede, samt former der er
triadiske snarere end dyadiske i deres forløb.
Måske er det i virkeligheden sådan at sindets grundlæggende polaritet - mellem
umiddelbart følt og sprogligt reflekteret bevidsthed - et langt stykke af vejen, når vi
befinder os i den aktivt handlende modus, skjuler disse triadiske samspil for vores reflekterende efterbetragtning. Dette ændrer sig, når vores fokus skifter fra handling til
forståelse, som det er tilfældet i den verdensfordybende modus, som netop tager
udgangspunkt i den mere eller mindre sete forestilling. Dette er emnet for det efterfølgende kapitel.

Kompleksitet som eksistentielt vilkår
Kompleksitet og reflekteret intuition
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Som det blev beskrevet i tekstens teoretiske del115 , kan kompleksitet forstås som det,
der overskrider dialektikkens simple forløb fra tese til antitese og syntese i et relaterende samforløb af flere sådanne forløb. Tilværelsen forløber kun sjældent i en
enkelt modsætning; den består sædvanligvis af en række sådanne samspillende
forhold, som gensidigt påvirker hinanden på måder, der fremstår som tilfældige set ud
fra den enkelte dialektiks perspektiv. Det samlede forløb bliver dermed uoverskueligt
for tanken og kan i sidste ende kun begribes intuitivt - dvs. som en sammenfattende
fornemmelse eller symbolsk forestilling. Den intuitive fornemmelse er naturligvis
også kun en tilnærmelse, men i modsætning til den diskursive tanke, som består af en
række sammensatte led, så forholder fornemmelsen sig umiddelbart sammenfattende
til den konkrete situation.
Kompleksitet adskiller sig således fra polaritet netop ved ikke at kunne overskues i
et enkelt dialektisk forløbende spor. Hvert enkelt spor forløber i samspil med andre
spor, som både kan påvirke dets konkrete forløb og give det en særlig betydning, som
det ikke har i sig selv, og som derfor heller ikke kan overskues ud fra det enkelte
spors eget perspektiv. Det betyder, at jeg konkret i en kompleks situation ikke kan
regne med logisk at at kunne tænke mig frem til en løsning, der afbalancerer helheden. Tværtimod vil dialektikken kun kunne føre mig ud ad et enkelt spor ad gangen
og dermed også forføre mig i retning af den ene eller den anden form for ensidighed.
Der vil altid også være noget andet at tage hensyn til, som måske helt forvandler det
førstes betydning og benævnelse:
Det som f.eks. i mine evindelige opgør med min teenagedatter set i den ene logiks
perspektiv fremstår som fasthed bliver i den anden til stædighed eller direkte magtmisbrug - uden at det entydigt kan afgøres, hvilken af fortolkningerne, der er den
rigtige. Det er derfor, at vi ofte har brug for at sove på det, som man siger: Det som
jeg tænkte mig frem til i dag, får måske en anden betydning i morgen, når den særlige
logiske fortryllelse har fortaget sig, og andre aspekter har konstelleret sig. Dertil
kommer at stærke følelser hver især er bærere af stærk og enøjet logik, og at det derfor kan være svært overhovedet at se dem i forhold til hinanden. Jeg elsker min datter
og er bekymret over, hvad hun roder sig ud i, samtidigt med at jeg er rasede og jaloux
over, at hun ikke længere gider mig.
Et andet eksempel kunne være den marxistiske analyse af klassekampen og arbejderklassen som det revolutionære potentiale. Den havde ikke blik for den verden, der
lå udenfor dette modsætningsforhold og overså dermed kapitalens mulighed for at
udnytte den tredje verden og betale sig ud af konflikten. I stedet for revolution fik vi
klassesamarbejdet og socialdemokratismen.
I det konkret og praktisk levede liv kommer denne virkelighedens kompleksitet til
udtryk i samspillet mellem intuition og refleksion. Vi kan ikke alene tænke os gen115
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nem livet, vi er nødt til også at stoppe op og mærke efter, hvordan tingene føles, og
det er ved at udvikle denne intuitive eller følte form for refleksion, at vi udvikler os
som mennesker. Man kan sige, at intuitionen er den funktion, der konkret i forhold til
den konkrete situation forsøger at overskue den ekstra dimension, som kompleksiteten lægger til dialektikken, og at refleksionen er det, der efterfølgende forholder
sig til den resulterende handling og uddrager erfaringen af den: Jeg tager opgørene
med min datter i den rækkefølge de nu kommer og så godt, som jeg nu kan, og ind
imellem gør jeg mig mine tanker og taler med min kone, og henad vejen blive jeg
forhåbentlig bedre til det, indtil hun lige pludseligt er blevet voksen, og problemet har
løst sig af sig selv116.
Den måde, jeg kan fordybe denne proces på, består i første omgang alene i at registrere dette samspil mellem intuitiv handlen og refleksion med et fokus på det øjeblik, hvor jeg effektuerer handlingen - dvs. det på en gang følte og forstående moment,
som er afgørende for, hvordan jeg reagerer. I det umiddelbart levede liv overser vi
sædvanligvis disse momenter i forhold til det mål, som vi i vores rettethed er
fokuseret på - at få datteren til at forstå og at makke ret.
Refleksionen kan, når jeg er opmærksom på det, se og fastholde dette moment i
erindringen som et fokus for senere artikulation og eftertanke, men i selve handlingens øjeblik er jeg helt overladt til fornemmelsen som det, jeg har at handle på.
Denne praksis vil efterfølgende blive uddybet under overskriften: At følge frihedens
veje.

Kompleksitet og dilemma
At menneskelivet er komplekst betyder således ikke, at det er kaotisk eller uden regler, som man kan reflektere over og blive bedre til at forstå og leve efter, men at
disse regler alene kan fungere som generelle retningslinjer, der først finder deres endelige betydning i den konkrete sammenhæng. Dette kræver den form for praktisk
visdom, som Aristoteles kaldte fronesis117 .
Det begreb, som bedst udtrykker denne dobbelthed mellem det generelle og reflekterbare og det konkret levede er dilemmaet: Dette er netop kendetegnet ved, at det
ikke frembyder nogen løsning men kun en vej, som først bliver entydig i tilbageblik.
Det markerer så at sige refleksionens grænse: Jeg kan danne mig et overblik over min
situation og tænke mig frem til en forhåndsindstilling eller et første skridt, men derfra
har jeg kun min fornemmelse eller intuition at stole på. Det er den, som leder mig ind
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i handlingen, ofte ud fra forudsætninger og erfaringer, som jeg ingen mulighed har
for at overskue sprogligt: Det føles bare rigtigt eller nødvendigt i sammenligning med
alternativerne. Først efterfølgende kommer sprogligheden ind igen som en mulighed
for efterrefleksion til reflekteret erfaringsdannelse.
Dilemmaet er således kendetegnet ved, at det må leves i et samspil mellem intuition og refleksion, hvor det ene kvalificerer og udvikler det andet. Det er så at sige
det stof, det levede liv er lavet af, og hvis jeg forsøger at reducere mit livs dilemmaer
til overordnede valg, som kan træffes en gang for alle, så vil jeg igen og igen blive
konfronteret med mine valgs polære modsætninger.
Man kan sige, at et menneskeliv består af at leve disse i teorien uløselige modsætninger mellem f.eks. kærlighed og uafhængighed eller kontrol og given slip. Ideelt set
med tilstrækkelig opmærksomhed og refleksion til henad vejen at gør os klogere på
de lovmæssigheder, som disse modsætninger forløber efter:
Det, som på et vist niveau fremtræder som et uløseligt dilemma, kan gennem en
accept af livets præmisser, dvs. de regler, der gælder for eksistentielt personligt liv,
vise sig i praksis at udfolde sig i et samspil af samspil mellem modsætninger, hvor det
ene samspil ofte i sin udfoldelse vil omdefinerer det andet, og som, sædvanligvis
uden at opfylde de ideelle krav vi stiller til livet, udfolder dem i noget, som i tilbageblik trods alt ligner et rimeligt liv.
Usikkerhed er den kvalitet, som sætter mig i stand til at gå ind i denne proces på
en realistisk måde. Ikke den usikkerhed, som er modpolen til sikkerhed, som begge
på hver deres måde er udtryk for en sårbarhed, men den usikkerhed, som i accept af
livets vilkår holder os åbne i bevægelsen frem mod det afgørende øjeblik, og som
forvandler sig til sikkerhed i handlingens moment. Denne sikkerhed i usikkerheden,
som man også kan kalde åbenhed i forhold til øjeblikkets konkrete muligheder, fæstner os således opmærksomt i det umiddelbart nærværende, som en grundlæggende
forudsætning for også at tage vare på det temporaliserede og fremtidsrettede men
konkret fraværende livs perspektiver.

Tidslighedens dilemma
Nærvær og refleksion
Livet leves grundlæggende fra øjeblik til øjeblik. Reelt er der ikke andet end det:
resten er forestillinger. Hvis jeg ikke er nærværende nu, er jeg ikke nærværende nogetsteds: Selv mine forestillinger er nu. Det menneskelige paradoks er dog kendetegnet ved at leve dette nu i et tidsperspektiv: Jeg husker det, der var, og retter i forlængelse af det mit blik videre i en forventning om noget kommende.
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Helt konkret er menneskets fortid integreret i øjeblikket som en retningsfornemmelse, der sætter det i stand til at handle umiddelbart på en måde, der samtidigt er
sammenhængende i et tidsforløb. Denne fornemmelse, som er et aspekt af intuitionen, er det, der sætte mig i stand til at være til stede i nuet som person - dvs. uden at
miste forbindelsen til min historie og mit livsprojekt.
Denne fornemmelse baserer sig på min natur og på min kultur, sådan som jeg har
internaliseret den, og derudover på den del af min personlige livserfaring, som jeg netop har integreret i den. Det er den erfaring, jeg i sidste ende handler efter, og den kan
ses i modsætning til den del af erfaringen, som blot er tillært og derfor glemmes i
handlingens afgørende øjeblik118 , og den del, som i det givne øjeblik må vige for den,
som netop her føles rigtig eller mest presserende.
At være i nuet som person kan således defineres som at være i overensstemmelse
med denne fornemmelse af retning i nuet. Det gælder hvad enten handlingen er fysisk
som min gang gennem byen, social som en samtale med min chef om lønforhøjelse,
eller mental som det tankeforløb, jeg netop nu er i gang med at nedskrive. Ligeledes
gælder det, hvad enten den er et spørgsmål om liv eller død, som hvis jeg befinder
mig i et brændende hus, eller bare et spørgsmål om bekvemmelighed, som når jeg
skal vælge den ene eller den anden vin til middagen. Øjeblikket indgår i en sammenhæng, som på en gang rækker fremad og tilbage i tiden: Som når det er tanken om
min lille søn, der giver mig de sidste kræfter til at kæmpe mig gennem røgen og ud af
branden.
Den menneskelige umiddelbarhed eller spontanitet er således i stand til at integrere
og omsætte min erfaring, men den rummer i sig selv kun begrænsede muligheder for
at udvikle den. Stort set svarer det til det potentiale, en rotte har for indlæring:
Brændt barn skyer ilden og prøver sig derudover frem, til det falder over det rigtige.
Menneskets særlige potentiale for erfaringsdannelse ligger i dets evne til symbolsk
refleksion. Denne kan være sproglig eller den kan være sanset som et indre set
billede. Den sidste er tættere på spontaniteten, og vil for en billedkunstner ofte
fremtræde som en del af en reflekterende visuel proces, hvorimod den for en begrebsligt tænkende filosof eller videnskabsmand vil fremtræde som et symbol, der kræver
en sproglig forklaring for at kunne siges at være forstået. Under alle omstændigheder
er sprogligheden grundlaget for enhver udbygget form for symbolsk tænkning, og det
er den sproglige refleksion, der sætter mennesket i stand til at videreudvikle den
allerede givne erfaring. Spontaniteten når ikke længere end til at forfølge sine succeser.
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At mærke og følge sin fornemmelse giver en et liv, og det er virkelighedsnært,
men det er ikke i sig selv udviklende. At udnytte og udvikle sit fulde menneskelige
potentiale kræver derfor, at man udnytter og udvikler sit potentiale for sproglig refleksion. Den blotte spontanitet gentager sig selv, foruden at den gang på gang vil
efterlade mig med de brændte fingre, dvs. i afmagtspunkter eller aporier, som det netop er den sproglige refleksions særlige evne at løse.
I sin mest målrettede form forløber den sproglige refleksion indenfor rammerne af det
forløbende nu og i direkte udveksling med det. Det er naturligvis den enkleste og på
kort sigt også den mest effektive form. Folk der er gode til at have travlt uden at blive
stressede er sædvanligvis gode til den form for refleksion: De får problemerne
afviklede, efterhånden som de viser sig, og kan derfor gå videre uden at være tyngede
af dem. De vil sædvanligvis også være gode til at fastholde det store perspektiv i det
konkrete og små og dermed undgå at fortabe sig og blive hængende. Deres erfaringsdannelse vil være løbende: Nye konkrete situationer giver nye perspektiver på det
samme overordnede og giver derfor også nye ideer til afprøvning.
Denne dynamik gælder for erhvervslederen i hans forhold til sine mellemledere og
undergivne, men det gælder sådan set også for den klient, som i psykoterapi reflekterer konkret over en given relation i en direkte udveksling mellem følelse og forståelse:
Vanskelighederne løses skridt for skridt og enhver ny følt forståelse fører umiddelbart
videre til den næste.
Her er scenen dog skiftet: Refleksionen finder ikke sted i den situation, hvor problemet opstod og i sidste ende skal finde sin løsning, på arbejdspladsen eller i ægteskabet. Den er taget ud af sin sammenhæng, hvor der åbenbart ikke var plads eller tid til
den, og indsat til efterrefleksion i et andet tidsforløb. Her er splittelsen så at sige fuldbyrdet: Jeg sidder og tænker eller vi går og taler sammen.
På det samfundsmæssige niveau kan man sige, at alt det, der går under betegnelsen kulturliv hører under denne kategori: Det foregår - ofte helt konkret - i et
særligt rum, som netop er taget ud af de fortløbende eksistentielle eller samfundsmæssige handlingers rum for at skærme det og give det mulighed for at udvikle
sig og måske give helt nye perspektiver på det, der ellers foregår: Istidens klart segregerede huleverden, hvor helt andre former for liv udspillede sig end ude i det fri på
tundraen, det atheniensiske byrum, hvor dagdriveren Sokrates drev rundt og talte med
de mennesker, han mødte, og som havde tid til at tale med ham, for ikke at tale om
nutidens biografer, biblioteker og nettets virtuelle rum.
Der er rig mulighed for at fortabe sig ind i disse segregerede rums verdener, samtidigt med at det er her, at grunden bliver lagt til nye måder at gøre tingene på, både
på det personlige og på det samfundsmæssige niveau. Eksistensfilosofien er i sig selv
et godt eksempel på dette: Der er næppe mange såkaldt almindelige mennesker, som
selv har læst Kierkegaard eller Heidegger, men hvordan ville dagens tanker have set
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ud, hvis ikke de havde siddet i deres respektive elfenbenstårne og tænkt de snørklede
og på den tid kulturfremmede tanker, som de tænkte?
Disse segregerede former for symbolsk genoplevelse og refleksion giver os mulighed for en langt bredere form for eftertanke, end den, der kan rummes indenfor den
fortløbende handlings rammer, og selv den mest effektive erhvervsleder har brug for
pauser for at forny sig, og de er derfor grundlæggende for alle højereudviklede former for kultur. De er på en gang erfaringsdannelse og en rigdom i sig selv. Filosofi,
litteratur, billedkunst, aviser, debatprogrammer i TV osv. osv.
Det ser således ud som om virkelighedsfortabelse og -udvikling er to sider af det
samme dilemma og spørgsmålet er, hvordan man bedst navigerer igennem modsætningerne. De store kulturudviklere har sjældent været specielt gode til at leve deres
eget personlige liv, og de viser sig ofte at leve med skjulte mindreværdige modsætninger til det, som de udadtil står for.
Det kan naturligvis gøres på utallige måder hvoraf nogle er mere sammenhængende end andre, men der er ingen, der kan sige, at realiteternes verden nødvendigvis
er mere virkelig end poesiens - især ikke i en verden, hvor alt er så afledt af noget
afledt. Kunsthandel er ligeså benhård forretning som handel med korn og foderstoffer, og hvorfor skulle porcelænsmaling være mindre virkelighedsnært end at reparere
biler.
Strukturelt set er retningsfornemmelsen eller intuitionen dog stadig det centrale
punkt. Det er den, der konkret skal holde mig på sporet og indenfor rammerne af det,
jeg er som person - det være sig som porcelænsmaler eller politisk ordfører for den
socialdemokratiske folketingsgruppe. Ind imellem fortaber jeg mig i min optagethed
af verden, men det er min intuitive fornemmelse af mig selv, der kalder mig tilbage ind imellem fra nye og grænseoverskridende erfaringer til en forvirring (apori), der
kræver, at jeg tænker min selvopfattelse en smule om.
Denne selv- og retningsfornemmelse er i sin konkrete nutidighed det sted, hvor
både forvirringen og den nye integrerede erfaring manifesterer og sætter sig igennem
- både i det politiske liv og på porcelænskoppen, dvs. i enhver form for menneskelig
handling. Helt bredt er det også i denne på en gang integrerede og integrerende
fornemmelse, at jeg mærker en given refleksions gyldighed og kvalitet. Den er så at
sige kriteriet for mine tanker - det som det hele drejer sig om. Både når det føles
rigtigt, og når det endnu ikke er helt på plads: som det punkt, jeg i min refleksion
kommer videre fra.
Grundlæggende i mit forhold til mig selv er der tale om en vægtning mellem polaritet og balance: Hvor tæt på det fortløbende nu magter og ønsker jeg at leve i
forhold til den både teoretiske og praktiske spændvidde, som jeg kan finde i efterrefleksionen og de teoretiske studier - med fare dog for at miste min personlige
fornemmelse af retning? Hvor vigtig er overhovedet min personlige retningsfornem261

melse, set i forhold til den mere eller mindre passionerede hengivelse til en sag eller
et emne eller den blot og bare erkendelse i forhold til det personligt levede liv? Normalt, når vi søger normer for det gode liv, vil vi fokusere på at få balance i modsætningerne, men reelt er der ligeså megen sandhed i de forskellige former for ensidighed og ofte er det dem vi fascineres af, når vi f.eks. gennem bøger eller film
lever os ind i dem på anden hånd.
Selv er jeg nok mest fascineret at forholdet mellem spændvidde og balance: Hvor
langt kan jeg nå ud i ekstremerne og alligevel finde tilbage i et afbalanceret overblik?
Uoverskueligheden skræmmer mig, men ekstremerne og det ensidige fascinerer mig,
og her på mine ældre og mere teoretiske dage dyrker jeg dem ofte i flere retninger på
en gang. Tidligere har jeg ofte spændt ben for mig selv ved at gøre ting, der pegede i
flere retninger på samme tid.

Selvfølelese og selvrefleksion
I mit forhold til mig selv, dvs. i det vi kalder selvrefleksion, har jeg tidligere (Den
ligeværdige dialog s.106 ff.), beskrevet disse reflekterende processers dynamik som
noget, der foregår i en treklang mellem følelse, forestilling119 og erfaret virkelighed: I
en bestemt given situation føles noget på en bestemt måde, og i langt de fleste tilfælde handler jeg direkte på denne følelse, men ind imellem stopper jeg op: Den
følelse, jeg har, svarer ikke til den forestilling, jeg har om den situation, jeg befinder
mig i: Jeg føler mig måske urolig, men reelt skulle der ikke være nogen grund til uro;
situationen (den erfarede virkelighed) er tilsyneladende som den plejer. Men jeg
stopper kort op og tænker efter:
Kollegerne på min arbejdsplads, hvor jeg netop er trådt ind, ser ud som de plejer,
så måske er det bare en irrationel følelse, en efterstemning af den drøm, jeg vågnede
op med til morgen - eller måske er det den bemærkning, min chef kom med i går, og
som jeg ikke helt forstod: Det må jeg lige have tjekket efter med ham. Pludseligt føler
jeg mig igen klar og i overensstemmelse med mig selv og min situation, og jeg siger
foreløbigt hej til ham. De tre dele af treklangen er igen i samklang.
Prisen for disse forskellige trin af refleksion er, at jeg kommer til at fungere i et
spændingsfelt mellem umiddelbart nærvær og fravær. Det umiddelbare livs treklang
mellem sansning, fortolkende følelse og handling, som vi har fælles med dyrene,
bliver brudt af en forestilling, som i det mindste for en tid trækker mig væk fra situationen, og jeg risikerer midt i mine overvejelser at blive overhalet af den og slet ikke
at få handlet. Situationens umiddelbare forløben kræver mig, og jeg er nødt til at afpasse mine overvejelser efter dens krav, enten ved at være hurtig eller ved at sige fra
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og omdefinere den. Jeg kunne have haft brug for at gemme mig i nogle timer på mit
kontor og have taget konfrontationen efter frokost - eller måske først i næste uge.
I den daglige udveksling med omverdenen er der således en klar spænding mellem
nærvær og refleksion; en spænding, som, når der er travlt, nødvendigvis må både
klippe en hæl og skære en tå. Mine handlinger overhaler den reflekterede forståelse,
og jeg er nødt til at stole på min intuition, hvor god eller dårlig den end måtte være.
Når det når ud over et vist punkt kaldes dette stress og kræver en tilsvarende
restituering, dvs. ro og efterrefleksion: Efter en travl arbejdsdag kan det være godt at
bruge lidt tid på at tænke de løse ender færdigt.
Denne refleksionens treklang består som nævnt af følelse, forestilling og erfaret
virkelighed, og dens mål er at bringe de tre instanser i overensstemmelse med hinanden på en sådan måde, at det, jeg føler, svarer til det, jeg mener eller forestiller mig,
og til det, jeg konkret erfarer. Der kan i princippet være uoverenstemmelse alle tre
steder: Det jeg føler, kan være i uoverensstemmelse med det, jeg mener og erfarer (en
irrationel følelse). Det jeg mener, kan være i uoverensstemmelse med det, jeg både
føler og erfarer (en urealistisk forestilling). Og både det, jeg føler og mener, kan være
i uoverensstemmelse med det, jeg konkret erfarer (et mere gennemgribende urealistisk forhold til min virkelighed).
Denne relativt enkle og skematiske tilgang til refleksionen bliver dog mere kompliceret, når man går ned i substansen, fordi hver af de tre instanser i sig selv rummer
deres egen treklang: Den irrationelle følelse har sin egen logik, der baserer sig på sit
eget erfaringsgrundlag, og for at bringe den i overensstemmelse med det nutidige og
rationelle, er jeg nødt til først at forstå denne særlige logik i forhold til dens særlige
erfaringsgrundlag. Tilsvarende har urealistiske forestillinger deres følelses- og erfaringsmæssige baggrund, som jeg er nødt til at forstå og at mærke for at kunne slippe
dem og bringe mig selv i overensstemmelse med den reelle nutidige virkelighed.
Det samme gælder, når både forestilling og følelse viser sig at være i modsætning
til den erfarende virkelighed: Måske er jeg helt galt på den og er nødt til at omdefinere hele min selv- og verdensopfattelse, men det kan dog også være den erfarede
virkelighed som sådan eller min forståelse af den, der er forkert i forhold til det, jeg
ønsker eller kræver. Det er ikke altid, at vi skal bøje os for det, som er gældende social virkelighed, men under alle omstændigheder må det være vigtigt at se den i
øjnene som det, den er.

Åbenhedens dilemma
Frihed og struktur
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Set i forhold til frihed og handlemuligheder er åbenhed og struktur to sider af samme
sag: Da den sproglige refleksion i sin tid åbnede vores verden, var det en række
bestemt afgrænsede muligheder, den åbnede - ikke uendelighed eller lutter tomhed.
Uden regler ingen frihed, som Shunryu Suzuki udtrykker det120. Refleksionens
særlige mulighed er netop de mange men ikke uendeligt mange mulige meningsstrukturer, den kan opfatte og forstå sin verden i. Tingene kan forstås på mange måder,
men for at fungere må ens forståelse være i overensstemmelse med den transcendente
virkelighed, som den netop er en fortolkning af.
Den reflekterede forståelse, jeg har af verden, udgør den på forhånd og møgsommeligt opbyggede rammesætning, som er forudsætningen for de valg, jeg kan træffe.
Man kunne også sige: at uden lukkethed ingen åbenhed. Det uafgrænsede er i sig selv
bare tomt: det giver intet afsæt og rummer ingen særlige muligheder. At rumme betyder netop at give plads indenfor en bestemt ramme - til det ene og til det andet men
ikke til hvad som helst.
At reflektere er således at skabe struktur og rammer, og når jeg tænker de forskellige muligheder igennem, består det netop i at stille flere sådanne rammesætninger op
overfor hinanden som en forudsætning for på kvalificeret vis at mærke, hvilken der er
den rigtige. Så uden regler er der ingen frihed, men omvendt kan man også sige, at
uden frihed er der heller ingen regler. Instinktets verden er netop kendetegnet ved, at
det bare er sådan: Den ser ingen regler, og oplever derfor heller ikke noget valg. Man
kan sige, at strukturen er den ramme, som friheden udfolder sig ud fra.
Den menneskelige kompleksitets verden er i modsætning til instinktets verden
kendetegnet ved, at det ene ikke bare følger af det andet. Det er kun muligt at følge et
bestemt spor et vist stykke vej, så vil der dukke noget andet op på tværs - det er det
man kalder tilfældighed - og hvis jeg skal forblive i overensstemmelse med min
virkelighed, skal jeg, samtidigt med at jeg forfølger min sag, hele tiden være parat til
at møde det, der kommer på tværs. Denne sidste parathed er det, jeg her kalder åbenhed.
En nogenlunde sikker meningsdannelse er forudsætningen for, at jeg magter den
relative åbenhed: Forvirring skaber angst og lukker mig til i selvbeskyttelse. Men
meningsdannelse kan også blive selvbekræftende og kan sammen med den
vanestyrede sedimentering121 lukke mig til i en tryghed, der er for sikker. Den ideelle
åbenhed må derfor findes i grænseområdet mellem den velbefæstede tryghed og den
for store udsatheds mulige traumatisering. Nogle gang kan min indsigt komme lidt
for langt frem i forhold til, hvad jeg kan rumme, og jeg vil sædvanligvis glemme den
igen, og andre gange kan de ydre omstændigheder kaste mig ud i former for indsigt,
der kræver mere destruktive former for aflukning.
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At være i dette grænseområde har naturligvis også sin grænse, men det er også en
holdning, jeg kan træne som den sikkerhed i usikkerheden, som jeg tidligere har
beskrevet. Det kræver denne bestemte opmærksomhed, og det kræver en reel nysgerrighed på det usikre og endnu ikke forståede, som jeg åbner mig for, og det kræver en
respekt både for øjeblikkets begrænsede rummelighed og for den grad af usikkerhed,
som jeg både kropsligt og mentalt, nu og på sigt er i stand til at rumme. Offensive perioder må naturligt veksle med mere defensive.
Det ideelle billede eller metaforen kunne være at møde verden som et nyfødt barn,
der, efter at have hylet af og at have sundet sig i en periode efter fødselens stormfulde
overgang, åbner øjnene og kigger sig omkring - med lethed og nysgerrighed: Alt kan
ske, og det har endnu ingen forestillinger om hvad og synes defor parat til hvad som
helst. Men snart kommer erfaringerne og dermed også forestillingerne til, og det begynder at tage ting for givet, som det dermed også kan miste.
Dermed kommer bekymringen ind i billedet: Jo mere jeg opbygger i og omkring
mig, desto mere kan bryde sammen, og jo mere jeg identificerer mig med det, desto
mere bekymret har jeg mulighed for at blive. Det reflekterede eksistentielle liv, som
inkluderer både fortid og fremtid, er en sådan opbygningsproces, men jo mere jeg på
denne måde engagerer mig i livet og i den verden, jeg lever i, desto mere kan jeg
også både fejle, skuffes og miste.
Men livet er intension og dermed engagement. Hvis jeg afstår fra at engagere mig,
mister jeg på forhånd det, der giver mening og retning. Jeg kan hverken fastholde
eller genskabe den nyfødtes erfaringsfri og åbne nysgerrighed. Livet sætter hurtigt
sine spor, og allerede den treårige er beregnende. Det helt spæde barns åbne blik kan,
når jeg ser ind i det, fungere som en epifani, der kan bestyrke mig i min tro og mit
fokus, men dets skrøbelighed og forbigåenhed bør samtidigt minde mig om livets
bredere og mere komplekse sammenhænge. Det dialektisk inkluderende perspektiv er
det, der her redder mig fra desillusioneringen og den blotte misantropi. Livet starter
men kulminerer ikke med uskylden.

Stabilitet og udvikling
Enhver erfaringsproces og dermed enhver måde at leve som menneske på fungerer
således indenfor rammerne af en bestemt forståelsesramme, og selvom denne kan
fordybes og dermed indoptage stadig flere aspekter af sin virkelighed i sig, så vil den
sædvanligvis alligevel stagnere indenfor visse rammer. Dertil kommer, at stabilitet
kun fører til fordybelse i det omfang, jeg formår at holde mig åben og usikker i mit
virkefelt. Vane og vanetænkning giver ro i sjælen, samtidigt med at det lukker denne
åbenhed for nye erfaringer, foruden at stabiliteten sædvanligvis vil falde til ro i genk265

endelsen af det kendte - enten som kedsomhed eller som en glæde eller som en kombination af begge dele. I det meste af vores liv lever de fleste af os i en eller anden
balance mellem stabilitet og forandring, hvor det første er en forudsætning for, at vi
kan rumme det andet, og det andet til gengæld er det, der giver os nyt liv og udfordring. I et foranderligt samfund, som det vi i dag lever i, kan denne balance i sig selv
føles ustabil og dermed skabe en generel følelse af stress og utryghed.
Livskriser er de perioder i vores liv, hvor denne stabile eller ustabile stabilitet og
kontinuitet på den ene eller anden måde bliver afbrudt og tingene kommer i skred. De
kan derfor ses som faser, hvor livets dynamik og de livsprocesser, som er blevet
beskrevet i det foregående, intensiveres, og hvor jeg på godt og på ondt bliver lagt
åben for nye afgørende erfaringer - om mig selv og om livet som sådan.
De kan forstås parallelt med den travlhed, som jeg beskrev ovenfor, som
tilsvarende kunne gøre mig nærværende og åben, hvis ikke jeg mistede overblikket,
og den blev til stress. På samme måde kan en krise blive til et traume, når jeg ikke
magter at integrere den erfaring, den er bærer af, i mit livsforståelse. Den kan leve
videre i mig som en mere eller mindre voldsom afvisning af noget, som samtidigt er
virkeligt for mig.
Krisen betegner et brud i min virkelighed, sådan som jeg på godt og på ondt har
vænnet mig til at se den. Der er et tomrum der, hvor der før var noget, som havde
værdi. Jeg bliver konfronteret med fraværets særlige nærvær - mest tydeligt måske
når jeg mister en far eller mor: Hun har jo været der altid: og er der sådan set stadig,
måske mere nærværende end nogensinde - men som et fravær. Samtidigt bliver jeg
positivt konfronteret med noget, som jeg måske godt vidste fandtes, men som nu med
et, ikke bare er blevet til virkelighed, men til min virkelighed og dermed helt anderledes og nærgående, end jeg nogensinde havde kunnet forestille mig det. Selvom
jeg måske vidste, at det skulle ske og på den måde kunne forberede mig på det, så
føles det alligevel helt anderledes, når først det er sket.
Den måde, jeg plejede både at se og at leve mit liv på, virker ikke længere:
Selvom jeg er blevet fyret, står jeg stadig op om morgenen, men jeg skal ikke længere
på arbejde og aner derfor ikke, hvad jeg skal stille op med mig selv. Der, hvor
hverdagens krav og betydning var, er der nu kun dette kontekstløse og lidt
spøgelsesagtige mig-selv. Endeligt er det ikke kun min virkelighed som nutid, der er
blevet til fortid, men også min fremtid: Det jeg ville - f.eks. den karriere, jeg satsede
på, og som gav mit liv mening, fordi den pegede frem mod noget bedre. Midt i krisen
peger livet ingen steder hen.
Krisen konfronterer mig således på en gang med livets vilkår og med min egen
sårbarhed. De kritiske perioder kan defor ses som faser i ens personlige udvikling,
som på en gang rummer en særlig mulighed og en risiko. Konfrontation kan klart
blive for meget og dermed traumatiserende, men samtidigt er det præcis der, at betydningen af den reflekterende opmærksomhed, som den er blevet beskrevet ovenfor,
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er mest tydelig og ofte afgørende for, at det, som i første omgang virkede altødelæggende, kan føre frem til et nyt liv på et højere indsigtsniveau.

Åbenhed som praksis
Som reflekteret praksis må åbenhed finde sted i et fokuspunkt, der medindføler såvel
min frygtsomhed som min nysgerrighed. Jeg kan lægge et vist pres på mig selv i retning af at mande mig op og at turde, men jeg er nødt til samtidigt at være opmærksom på den grænse, der er for, hvor langt dette pres er konstruktivt, også selvom jeg
ind imellem kan være nødt til at kaste mig selv ud på dybt vand for at finde ud af,
hvor den går.
For at lære den at kende, er jeg nødt til at mærke den og i et vist omfang også at
vænne mig til sindets modreaktion, når jeg går for langt. Igen er det ikke tilstrækkeligt alene at følge sin følelse. Jeg må også udfordre den og eftertjekke den efterfølgende fornemmelse af for meget og for lidt for at komme videre i processen på en afbalanceret måde.
Set i et livsperspektiv kan de fleste af os se tilbage på mere eller mindre heroiske
situationer, hvor vi kastede os ud i det frygtede, og hvor det enten bar eller brast.
Begge disse udfald er dog relative i den forstand, at det, der bærer, ofte har store
omkostninger, og det, der brister, fører videre til nye positioner, som ind imellem kan
være bedre end den, jeg i første omgang satsede på. Den endelige vurdering af for
meget og for lidt vil derfor ofte først kunne foretages i tilbageblik - og ofte først
længe efter. Reelt er det nederlagene jeg har lært af, men det er også dem, der gør, at
jeg ind imellem føler mig træt og gammel før tid.

Kompleksitet som integrerende eksistentiel praksis
Personlig vilje og livsprojekt
Intentionaliteten er det, der helt basalt retter og dermed også afgrænser den levende
organismes bevægelse igennem verden. Man kan sige, at intensionen udgør vores
basale engagement i livet; det der gør, at man overhovedet kan tale om én organisme i
modsætning til en anden, og det der gør, at vi overhovedet er i live. Hver morgen, når
jeg vågner, konstellerer jeg med det samme den verden, som i modsætning til de
drømme, jeg kommer fra, er den virkelige for mig, og som åbenbart også er
tilstrækkelig værdifuld til overhovedet at jeg overhovedet får den tanke at stå ud af
sengen.
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På det menneskeligt personlige plan svarer det til meningsdannelsen og mit
livsprojekt, dvs. hele det komplekse og mere eller mindre sammenhængende system
af antagelser, som udgør min selv- og verdensopfattelse, og som - stadig helt basalt engagerer mig tilstrækkeligt til som minimum at holde den kørende fra dag til dag.
For mig som person er det dette meningsgivende livsprojekt, som sætter mig i stand
til at rette og dermed også afgrænse min reelle gang på jorden fra det potentielt
muliges uafgrænsethed.
For småfuglene er dette engagement umiddelbart, stort set givet med deres art, og
de føler det uden videre meningsfuldt og hævet over enhver tvivl. For en person derimod er det resultatet af livslange meningssøgende overvejelser og afstemninger
mellem den menneskelige selvbevidstheds tre instanser (se s. 262 f.). Dette gælder
for selv den mest besluttede og dedikerede person.
Alligevel er netop beslutsomhed og dedikation det middel, vi har til at forenkle
vores engagement i verden, dvs. vores livsprojekt. Besluttethed retter og lukker intensionens bane til, hvorimod ubeslutsomhed åbner og komplicerer den, men verden
ændrer sig, og den menneskelige intension forbliver i princippet åben, og refleksionen er her det, der sætter beslutningen til debat. En altfor fast besluttethed må derfor
fastholdes på trods af refleksionens afstemmende funktion, dvs. i en fastfrosset form
og på trods af de nye informationer, der måtte komme til.
Det forhindrer ikke, at beslutsomhed og vilje er de måder, vi både skaber og
forenkler vores livsprojekt på, men det betyder (som sædvanligt) at der er tale om en
kompleks proces, der, hvis den skal være afbalanceret, også må være åben for nye informationer og for refleksionens stadig afstemmende funktion.
Livsprojektet er det, jeg vil med mit liv, og det kan være skabt og funderet på
mange måder: Det kan være mere eller mindre solidt funderet i mine kropslige instinkter og i min sociale position og rolle, dvs. de sociale regler og værdier, jeg er
vokset op med, og som er gældende i verden omkring mig, og det kan i større eller
mindre grad være et resultat af min egen personlige erfaring, overvejelse og stillingtagen. Derudover kan det være udviklet mere eller mindre spontant eller besluttet
foruden at det kan være udtryk for en større eller mindre grad af overskud, stress eller
traumatisering. Under alle omstændigheder vil det hos en bare nogenlunde normalt
fungerende person være udtryk for samtlige disse faktorer i et eller andet blandingsforhold.
Det gælder naturligvis også for det projekt, jeg selv planlagde og besluttede i 2008.
Det var helt klart resultatet af en livskrise, hvor jeg samtidigt så nogle muligheder.
Det var udtryk for et pres, som livet lagde på mig, og som jeg samlede under overskriften ensomhed, og for en beslutning om at tage tyren ved hornene. Som livsprojekt var det specielt på den måde at det var tænkt og besluttet ikke bare som et projekt
men netop som livsprojekt. Ideen var at tage konsekvensen af det mere eller mindre
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skjulte projekt, som jeg i tilbageblik kunne se, at jeg reelt men på en splittet og
forstyrrende måde havde levet, for dermed at give mit liv et mere præcist fokus og en
mere entydig retning.
Som jeg ser tilbage på det nu efter en årrække, ser det faktisk ud til at lykkes;
forstået på den måde at den særlige forståelse af livet, som jeg altid har søgt, både
samler og udvikler sig, og at den ydermere strukturerer sig i en form, der måned for
måned kommer tættere på at ligne en sammenhængende tekst. Det er også lykkedes
mig reelt at gøre det til et livsprojekt forstået på den måde, at det, samtidigt med at
det sætter en ramme for den måde jeg til dagligt lever på, ikke føles som en begrænsning af min livsudfoldelse som helhed.
Det er lykkedes mig at ophæve en indre modsigelse i min livsproces uden at skabe
en ny: At tænke og skrive er ikke et mål i sig selv men en overordnet og styrende del
af en livsudfoldelse, som uden uovervindelig modsigelse inkluderer afbalancerende
aktiviteter som at vandre, at rejse og udforske fremmed kultur og natur, at læse
græske tekster, løbe, sove, se fjernsyn og drikke rødvin i beherskede mængder.
Jeg er ikke blevet mindre alene - snarere tværtimod - men jeg er mere i overensstemmelse med mig selv, end jeg erindrer at have været det før i mit voksenliv. Det
har en pris i form af øget fremmedhed i forhold til almindelig normaldansk livsstil,
men det opleves ikke længere som en modsætning eller et savn, og de relationer eller
bare udvekslinger, som jeg har, er generelt mere præcise og tilfredsstillende, end jeg
oplevede det før. Den angst og fortvivlelse, som tidligere fulgte af ensomheden, synes
også i dag at være fortid.
Det fra dag til dag gennemgående i denne nye og mere udelte måde at leve på er
selve den fænomenologiske opmærksomhed og respekten for den åbenhed overfor
det ukendte, som både livet og projektet kræver, og som tilsvarende kræver, at jeg til
stadighed nærmer mig det med forsigtighed og indbygger overspringshandlingerne
som en del af arbejdet. Faktisk er jeg i dag ikke i stand til at skelne mellem handlinger og overspringshandlinger: de er alle nødvendige dele af min livs- og erkendelsesproces. På samme måde iøvrigt som opturene, hvor det hele bare glider i eufori, og nedturene, hvor al mening er væk. Jeg har efterhånden lært at tage begge dele
med et gran salt.
Man kan sige, at mit eget eksempel er specielt, fordi det er teoretisk funderet og
besluttet. På den anden side så er et reflekteret menneskeliv vel kendetegnet ved at
basere sig på overvejelser, som er mere eller mindre teoretiske og filosofiske. Det
specielle er måske snarere, at det er lykkedes mig at gennemføre det nogenlunde som
jeg på forhånd havde tænkte det. Noget sådant tror jeg ikke før er hændt mig.
Jeg kommer til at tænke på de overvejelser, jeg gjorde mig som helt ung mellem
det jordiske og det himmelske liv: At eftersom det jordiske var kort og det himmelske
evigt, så ville det være tåbeligt ikke at satse det første på det sidste. Som livsprojekt
for en pubertetsdreng havde det naturligvis ingen gang på jorden, men måske er det i
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virkeligheden det samme projekt, som jeg i dag i en moden alder og i en anden og
mere nøgtern form er ved at realisere.
Måske er det muligt at beskrive min personlige udvikling gennem livet som en
bevægelse fra teologi til ontologi: Som ung havde jeg en stærk længsel efter noget
andet og bedre på den anden side af det, der var. I dag er jeg tilsvarende optaget af
det, der er, og den måde, det er det på. Som jeg tænker det lige nu, gør det en
afgørende forskel, samtidigt med at det er den samme motivation, der ligger bag. I
den forstand er det det samme projekt, selvom det er helt anderledes.
Mennesket adskiller sig fra dyrene ved at have en personlig vilje. Denne er ikke fri
i den forstand at den er hævet over de lovmæssigheder, som livsprocesserne forløber
med. Den er tværtimod en del af livsprocessen, og noget jeg som person gradvist over
tid kan opbygge. Jeg magtede ikke at gå i kloster som fjortenårig, og jeg magtede
heller ikke at skabe et almindeligt verdsligt livsforløb, men i dag magter jeg åbenbart
dette.
Det er heller ikke uden omkostninger, men jeg føler mig mere kreativ og mere i
overensstemmelse med mig selv, end jeg har oplevet det før i mit voksenliv. Dette er
selvfølgeligt også en myte, som jeg skaber ved at se bort både fra både det ene og det
andet, men det er sandt nok til at føles rigtigt, og det er menings- og retningsgivende
for det liv, jeg reelt lever - og det i en grad, jeg ikke har kendt før. Samtidigt er det i
udveksling med sit eget modbillede, som er alt det i mit liv, som ikke er lykkedes dvs. myten mit forspildte liv. Det kan aldrig blive fuldstændigt og kommer aldrig til
at hvile i sig selv.
Det har været og er stadig et terapeutisk projekt i den forstand, at det integrerer
noget, som tidligere var delt og i modstrid, og det eksemplificerer den eksistentielle
mulighed, vi som mennesker har for personligt at forenkle verdens kompleksitet uden
at øve for meget vold på den. Eksemplet er måske dårligt, fordi min livsproces nok
ikke hører til de mindst kringlede og selvmodsigende. Andre vil helt sikkert kunne
finde mere enkle og ligeså gode eller bedre veje igennem.
Samtidigt er det dog det kringledes særlige udfordring, der har gjort det nødvendigt for mig at tilbringe mit liv på denne måde og at folde kompleksiteten så langt
ud, som jeg bestræber mig på at gøre det i dette projekt og i denne tekst. For mig selv
er det en forenkling, og jeg håber, at det for andre kan give plads for yderligere
forenkling. Under alle omstændigheder belyser det den bestræbelse i os, som er den
personlige vilje. Modpolen til denne er på det subjektive plan opgivelsen, og på det
objektive skæbnen, dvs den modstand, som min vilje møder i sin bestræbelse på at
sætte sig igennem - både fra mig selv og fra den verden, der møder mig.

At tage sin skæbne på sig
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Som begreb er skæbne både tvetydigt og følelsesladet. Det er tvetydigt på den måde,
at det antyder højere magters tilstedeværelse uden at nævne dem, og det er følelsesladet ved at være patetisk: Det drejer sig om de forhold i livet, som jeg ikke kan gøre
noget ved og derfor må acceptere, og det dukker sædvanligvis op i mine tanker, når
jeg er løbet ind i en grænse, der nægter at flytte sig: et alvorligt nederlag eller en personlig tragedie.
Begrebsligt svarer det nogenlunde til det, jeg hidtil har kaldt det givne, dvs. det
som friheden til enhver tid spiller op imod, men vi befinder os nu i tekstens praktiske
del, og jeg har brug for at binde begrebsligheden lidt tættere til sin motivation og
foretrækker derfor at bruge en lidt mere følelsesladet metafor.
Skæbne er på samme måde som det givne flertydigt i den forstand, at det på en
gang betegner noget udefra kommende og noget, jeg selv har forårsaget og måske
endda dybest set ønsker. På det psykologiske plan kan det sammenlignes med det,
man i psykodynamisk psykologi kalder det ubevidste, dvs. det objektivt givne jeg,
der viser sig for mig i en form, som jeg ikke helt genkender, og derfor kan opfatte
som en indre anden: Som når jeg igen og igen gør det samme, på trods af at jeg
egentligt ønskede at gøre noget andet, og måske til sidst kan komme i tvivl om, hvad,
jeg reelt ønsker.
Derudover betegner det den del af det objektivt givne, som, uden at jeg måske helt
kan udrede trådene, kommer tilbage til mig som en konsekvens af tidligere handlinger. Det vil sige det helt uoverskuelige fletværk af reaktion og modreaktion, som
beskriver mit samspil med den konkrete verden, og som jeg selvfølgeligt er medansvarlig for, uden at jeg dog entydigt kan siges at være skyld i det. Som den fjer, jeg
sendte ud, og som på sin vej videre blev til de fem høns, der ramte mig som en
boomerang i nakken.
Endeligt betegner det det, som er sket i mit liv, og som i det mindste set ud fra mit
eget perspektiv var tilfældigt, men som i tilbageblik fremtræder så betydningsfuldt, at
jeg har svært ved at acceptere det som tilfældigt - som da jeg i sin tid mødte min
senere hustru på en busholdeplads i Tyrkiet.
I sidste ende betegner det dog, som sagt, det i hel bred forstand givne, som friheden til enhver tid er oppe imod, hvad enten jeg ser det som tilfældigt, styret af højere
magter, af det ubevidste eller som en konsekvens af mit eget levede liv. Set i forhold
til min personlige vilje kan det forstås som den inerti eller mod-vilje122, som min vilje
kæmper mod. Jeg kan ønske at ændre min skæbne både objektivt og subjektivt, og
mange af vores personlige intensioner og megen psykoterapi er rettet mod den
særlige form for ændring.
Skæbne er dog også noget, jeg kan overgive mig til, eller tage på mig. Det betegner på en gang noget personligt, som jeg bærer med mig, og den ydre virkelighed, jeg
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står overfor, og som jeg er nødt til at forholde mig til, hvis jeg ønsker at forandre mit
liv virkeligt fremfor blot i fantasien. Reelt må personlig udvikling på lidt længere sigt
under alle omstændigheder forløbe i et samspil mellem en accept af det givne og en
vilje til forandring, og at tage sin skæbne på sig kan her ses som den opgivelse, der er
en forudsætning for at lade processen gå videre.
Som da jeg selv opgav det meste af mit udadvendte liv for at tage min indadvendthed på mig og det mod-projekt, som havde saboteret de fleste af mine forsøg på
at komme til at leve et normalt og socialt liv. Jeg tog den ensomhed på mig, som jeg
trods mange og ihærdige forsøg alligevel ikke havde været i stand til at undgå.
På det personlige plan er skæbne det, som mit liv på godt og på ondt er blevet til,
samtidigt med at det peger videre ud i fremtiden: Ensomhed som skæbne adskiller sig
f.eks. fra den ensomhed, man kan føle i øjeblikket, ved ikke at finde sin begrundelse i
den givne situation men i fortiden for derfra at invadere min forventning til fremtiden
som en angst.
At tage min ensomhed på mig som skæbne betyder, at jeg anderkender den som et
vilkår for mit liv, dvs. at jeg på en gang accepterer den i dens objektive givenhed (at
jeg er alene), og at jeg samtidigt vælger at leve dens subjektive intention123 og at udforske dens objektive muligheder, fremfor at bekæmpe den. Man kan sige, at jeg
tager konsekvensen af det liv, jeg under alle omstændigheder lever, og prøver at følge
dets udviklingsveje, som måske og måske ikke vil føre mig ud af ensomheden, fremfor at leve i splid med mig selv.
Det indebærer også, at jeg vedkender mig den indre logik i mine livsvalg: At min
ensomhed f.eks ikke alene kan forstås som resultatet af uheldige omstændigheder
eller af andres svigt, men at den er en logisk konsekvens af nogle værdier, som er
meningsgivende for mig, og som i de afgørende situationer har været udslagsgivende
for de valg, jeg har truffet - frem til det liv, jeg lever i dag.
Når jeg tænker efter, er der faktisk værdier, som jeg heller ikke i dag, hverken
evner eller ønsker at gå på kompromis med. Min erfaring er faktisk, at mennesker
sædvanligvis er venlige og tolerante, og alligevel har jeg valgt at forholde mig afgrænset til de former for fællesskab, de har tilbudt mig. Det jeg savner er ikke bare
fællesskab men helt bestemte former for fællesskab, og det er i forhold til disse
bestemte former for fællesskab, at jeg føler mig ensom - ikke mindst når jeg er sammen med mennesker. Der er defor heller ikke nogen mening i at gå på kompromis
lige der.
Jeg har selvfølgeligt også været et offer for omstændigheder, og i dag kan jeg sågar siges at være et offer for mig selv, men jeg har været et aktivt offer, der har handlet på det, livet bød mig, og som har gjort andre til ofre i samme forstand. Det er så123

F.eks. Når jeg nu var så meget alene, hvorfor var det så lige, at det blev ved med at føles rigtigt at at afslutte relationer fremfor at kæmpe for dem, som jeg havde gjort tidligere.
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dan livets dynamik er opbygget, og jeg kan derfor identificere mig med den aktive
såvel som den passive side, alt efter hvilken selvopfattelse jeg ønsker. Eller jeg kan
tage helheden på mig som det, mit liv er blevet til, og som mit ansvar, uden at det
nødvendigvis er min skyld.
Der er selvfølgeligt også ting, jeg er skyld i, dvs. fejl jeg har begået i situationer,
hvor jeg kunne have handlet anderledes. At præcisere og vedkende sig fejl og skyld
må være en vigtig del af at tage sin skæbne på sig, men det er ikke identisk med det.
Jeg er ikke uden videre skyld i, at mit liv er forløbet, som det er.
Hvis jeg f.eks. i en årrække havde brugt for mange penge, så ville det heller ikke
uden videre gøre mig skyldig i at jeg i dag måtte suge på lappen. Skyld i denne forstand er forskydning, dvs. noget, der kan skydes frem og tilbage fra den ene til den
anden pol uden nogen sinde at være rigtigt placeret. Det var selvfølgeligt mit ansvar,
hvis jeg havde nydt mine økonomiske muligheder til grænsen, og derfor nu, på grund
af krisen, havde været nødt til at indskrænke mig. Men jeg er ikke skyld i krisen - og
måske er det alt i alt godt nok: jeg har fået min del af fornøjelserne. Men hvis det ikke
er godt nok, så er der måske fejl, som jeg med fordel kunne vedkende mig. Dermed
ville de blive en del af min erfaringsdannelse.
At tage sin skæbne på sig kræver, at man tænker konkret og nøgternt, dvs. virkelighedsnært i den betydning, der blev beskrevet ovenfor. Selve ordet understreger den
passive og patetiske side af livet, og skæbne som selvopfattelse er en del af den historie, jeg skaber om mig selv og mit liv. Det er derfor nødvendigt at skære igennem den
patetiske forførelse i form af undskyldninger, martyrie og glorificering, for at nå ned
til det, jeg reelt kan tage på mig.
Det er f.eks. ikke alle de tragiske elementer af historien, der fremtræder lige
lødigt, når de bliver set i det eksistentielle overbliks klare skær: Den historie om min
ulykkelige barndom, som toner frem midt i rørelsen, skal måske suppleres med historien om den lykkelige barndom, jeg også havde. Og der kan være forestillinger af
typen: “jeg er altid uheldig” eller “der er ingen, der kan lide mig”, som tilsvarende
skal identificeres og relativeres. Der er faktisk også ret mange, jeg ikke kan bryder
mig om - eller i det mindste ikke har lyst til at være sammen med.
At tage sin skæbne på sig må skære ind til benet. Til det, der bliver tilbage, når jeg
har gjort op med det patetiske: både offerdyret og helten, der står ene men stærk.
Forskellige mennesker foretrækker forskellige typer af historier, men i sidste ende
hænger de to typer sammen og offerhistorier handler også om helte og heltehistorier
om ofre, og ingen af os kan sige sig fri for at have ført kniven som bøddel eller
krænker.
At tage sin skæbne på sig i den forstand, som jeg her forsøger at indkredse, handler om at realisere dét særlige livs muligheder, som jeg reelt er, fremfor at drømme
om eller at begræde muligheder, som reelt tilhører helt andre livsforløb, og som derfor ikke er indenfor min rækkevidde: Hvis jeg var styrtende rig, eller hvis jeg havde
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en intelligenskvotient på 160. Hvis jeg havde valgt at blive dyrepasser i Zoologisk
Have, eller hvis jeg var blevet arkæolog og havde tilbragt mit liv i Centralasiens
forsvundne ørkenbyer. Eller hvis jeg havde giftet mig med min første kæreste og
havde fået tre børn.
Dermed bliver det også en forudsætning for at realisere det særlige potentiale, som
dette særlige liv er bærer af. Hvis jeg i 2008 havde fundet nye spændende arbejdsopgaver og havde anskaffet mig en ny måske-kæreste, så ville mit liv givetvis have
været lettere og til en vis grad også tilfredsstillende, men jeg ville også have været
nødt til at leve videre med den indre forvirring og frustration, som nu skridt for skridt
er i færd med at folde sig ud i en form for meningsfuldhed, som jeg - hvis jeg skal
sætte lidt patos på i slutspurten - har søgt hele mit liv.
På den anden side (så er vi der igen), så er skæbne også noget dynamisk, der kan ændre sig, og at tage den på sig må derfor også indebære, at jeg til stadighed tager fat i
mig selv og aktivt ser og forholder mig til en virkelighed, der forandrer sig. På denne
måde kan min skæbne faktisk ændre sig, og henad vejen kan den få nye navne.
Skæbne adskiller sig fra det konkret erfarede selv ved netop at være en metaforisk
sammenfatning, og selvom den hører til i den mere stabile ende af min selv- og verdensopfattelse, så er den i princippet også foranderlig og under udvikling. At tage den
på sig kan således også ses som en forudsætning for at forandre den - foruden at den
kan forandre sig af sig selv, fordi min verden forandrer sig.
Når jeg overhovedet vælger at bruge ordet skæbne i stedet for det mere neutrale
det givne, så er det også udtryk for en vis tvetydighed: Når jeg ser tilbage på mit liv
og får øje på de ting, der har gentaget sig helt tilbage fra min tidlige barndom, så
bliver jeg en smule benovet, og jeg føler mig kildet på min halvreligiøse følelse. Det
er denne benovelse, jeg med en vis ironisk distance vælger at tage på ordet - samtidigt med at jeg også udfordrer den: En dag finder jeg måske det, jeg savner nu.
Drømmen kan også være det, der i det afgørende øjeblik bærer mig udover grænsen
for det, jeg tror er realistisk.

At følge frihedens veje
Frihed adskiller sig fra den frie vilje ved at være apersonlig og absolut. Den er relativ
i forhold til rammen men absolut forbundet med selve det at være bevidst. Det betyder, at enhver handling, der er udført i en eller anden grad af tilstedevær, principielt
set er fri i den forstand, at den rækker ud over det blot motiverede. Som oftest følger
vi dog det, vi er motiveret for, og selv når vi er i tvivl, er der for det meste tale om en
konflikt mellem forskellige motivationer.
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Motivation og frihed udgør således i praksis en enhed, som kun i helt specielle
momenter kan holdes ude fra hinanden. Det forhindrer dog ikke, at tilstedeværet og
med det friheden er det, der adskiller det bevidste væsen fra en maskine, og det, som
både på kort og lidt længere sigt gør nye handlinger mulige. Måske kan friheden
sammenlignes med den rolle den tilsvarende uberegnelige mutation spiller i den
genetiske erfaringsproces. Både friheden og mutationen er i sin kerne grundløs og tilfældig, samtidigt med at de indgår i helheder, som er styrede af bestemte lovmæssigheder.
Frihedens øjeblik i mere reflekteret forstand er det moment i handleprocessen,
hvor jeg bliver opmærksom på, at jeg gør dét og ikke dét. Det reflekterede moment af
frihed er identisk med det, jeg andetsteds124 har kaldt eksistens, og set i tilbageblik
repræsenterer disse oplevelser sædvanligvis afgørende øjeblikke i vores liv. Friheden
er dog overalt, hvor overhovedet jeg er, og jeg kan således forvandle selv den mest
banale handling: som at drikke en kop te eller at slippe lorten, når jeg er på das, til en
åndelig oplevelse.
Frihed og motivation er altid i relation til det givne, det jeg ovenfor har kaldt
skæbne, og de er tilsammen identiske med den følelse, jeg i det konkrete øjeblik
møder verden med, og det moment af valg, som handlingen udgør. Det nærvær, som
koncentrerer sig omkring følelsens syntese af motiveret situationsforståelse og det
valg, som effektuerer handlingen, er således bærer af den praksis, jeg vil kalde: At
følge frihedens veje.
Den kan praktiseres som en åndelig øvelse, dvs. som en slags meditation i
bevægelse, hvor jeg f.eks. går langsomt rundt i en cirkel med fokus på gangens
enkelte bevægelser og deres enkeltståenhed i gentagelsen. Eller det kan praktiseres
som et eksistentielt nærvær i hverdagen eller i særlige sammenhænge, hvor jeg er i
tvivl om, hvad jeg skal gøre, eller hvor jeg søger en vej til at gøre noget andet, end
det jeg plejer at gøre.
At følge frihedens veje er således en åben tilgang til livet, som på en gang står i
modsætning til og må ses i forlængelse af den fremtidsstyring, som er sat af mine
vaner, beslutninger og forpligtelser. Frihed kræver et rum, men et rum er ifølge Suzuki netop kendetegnet ved, at det giver plads indenfor nogle bestemt afgrænsede rammer. Zenbuddhismen er som filosofi og metode kendetegnet ved, at den forener den
mest ekstreme frihedstænkning med den strammeste praksis. Den praksis, jeg lægger
op til her, er langt mere åben men stadig defineret af sine rammer.
Det er i accepten af situationen som vilkår, at friheden viser sig. Eller lidt bredere
formuleret: Det er i forhold til det givne, som min skæbne er - både som en ydre
ramme og som en indre motivation - at friheden træder frem. Man kan sige at friheden er det aspekt af åbenhed - de huller eller mellemrum - der er i udvekslingen
124

Se Den ligeværdige dialog s. 52 ff.

275

mellem min motivations indre modsigelser. Der hvor noget tredje og nyt bliver
muligt:
Midt i min heroiske kamp mod den overvægt, der buler ud både over og under
livremmen, bevæger jeg mig ned mellem supermarkedets ligeså bugnende udbud af
fede og lækre sager, og samtlige argumenter for både det ene og det andet svirrer
igennem mit hoved. Pludseligt ligger der tre poser chips i min indkøbsvogn, og jeg er
hastigt på vej mod kassen for så hurtigt som muligt at komme hjem og få fortæret
min skam og græmmelse.
Ved at acceptere denne konflikt som en del min skæbne, åbner der sig et ny form
for frihed: I min bevægelse ned mellem kølediskene ved jeg, at at begge muligheder
er til stede, og at jeg reelt ikke kan vide, hvad jeg vil gøre, før jeg enten gør det eller
er gået forbi og er kommet i sikkerhed ved kassen. Jeg kan klart mærke dette frihedens punkt, hvor jeg enten gør det ene eller det andet, og selvom jeg i dag gør det
“forkerte”, så ved jeg, at jeg næste gang måske vil gøre det “rigtige” - og omvendt.
Jeg har ikke overvundet min konflikt, men jeg kæmper kampen i præcis det moment,
hvor den afgøres.
Dette eksempel handler om en godt indgroet og tilsvarende udbygget personlig
konflikt, men det samme princip gælder faktisk i ethvert moment af livet: Jeg kan
gøre utroligt meget for at forberede mig ordentligt til mit livs afgørende situationer
(når jeg skal til eksamen f.eks.), men det er først i det øjeblik, hvor jeg står der, at jeg
konkret kan mærke den situation, jeg skal handle på, og dermed også se de muligheder, den reelt rummer. Det er derfor også først der, at de endelige beslutninger kan
tages - i handlingens øjeblik.
Det er således i selve det nuværende øjeblik, at jeg kan få dét intuitive indblik,
som konkret åbner situationens muligheder for mig, samtidigt med at det konfronterer
mig med handlingens enhed: Jeg befinder mig i en bevægelse, der kan gå i flere retninger, som alle forbliver mulige, ligegyldigt hvor meget jeg argumenterer for eller
imod den ene eller den anden, men i sidste ende er det ikke muligt ikke at vælge en af
dem og kun én.
I den bevægelse er der et moment, som er frihedens øjeblik, eller mere præcist: det
øjeblik, hvor min skæbne omsætter sig i en handling, som dog samtidigt er og forbliver fri - ligegyldigt hvor mange gange jeg bare følger med den indre følelse af
tvang. At følge dette moment, som, hvis jeg forsøger at gøre det kontinuerligt,
naturligvis hele tiden flytter sig, er at følge frihedens veje. Friheden er den åbning,
der, når det lykkes mig at fastholde nærværet i det afgørende moment, viser sig på
den anden side af motivationen eller kompulsiviteten.
Denne særlige opmærksomhed afvikler ikke automatisk min skæbne, men den
peger på det moment, der går udover den. Dette vil måske i starten fremstå som svagt
og afmægtigt i forhold til den tvangsmæssige (dvs. skæbnebestemte) kraft, jeg er
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oppe imod, men henad vejen vil den kunne give mig en større afstand (dvs. frihed) i
forhold til tvangsmæssigheden.
Denne frihed vil i første omgang kunne manifestere sig som accept: en accept som
er nødvendig, for at jeg løbende kan iagttage tvangsmæssigheden og konkret lære
dens udviklingspotentialer at kende. Accepten vil give den mulighed for at ændre sig:
Om ikke andet vil jeg måske få et bedre forhold til mit grovæderi og begynde at
foræde mig på måder, der giver mig større glæde.
Frihed er således altid i forhold til noget, og det er indenfor denne ramme og i samspil med dette noget, at den finder sin vej. Denne ramme kan være stram som en zenbuddhistisk meditation eller løs og åben som et hippiesamfund, men det er i forhold
til rammen, at friheden bliver synlig, på samme måde som det er i forhold til begrænsningerne, at mulighederne viser sig,
At praktisere frihed kræver en løbende skarphed i forhold til denne polaritet, og jo
løsere rammen er, desto mere komplekst bliver også det samspil af vilkår, som denne
skarphed må omfatte for at få øje på friheden. Zen-meditation er derfor enklere at
administrere end f. eks. arbejdsløshed. Hvis arbejdsløshed skal blive til reel frihed,
må jeg sætte nogle rammer og regler op for den.
Når jeg læser Sartres store romanværk Frihedens Veje, hvor personerne lever relativt ustruktureret, er det væsentligt nemmere at få øje på de subjektive og objektive
vilkår for den måde, deres liv forløber på, end på selve friheden. Når jeg derimod
læser Suzukis helt enkle og usofistikerede beskrivelse af åndedrættet som en svingdør, der åbner sig den ene og den anden vej, i lyset af det med friheden og reglerne, så er jeg der med det samme125.
Sådan kan det dog også være, når jeg om morgenen går rundt i min lille lejlighed
og gør de daglige ting, som skal til, for at jeg kan være der og komme i gang med dagen, samtidigt med at jeg måske småtænker eller småskriver lidt for at få gang i
skriveriet, indtil jeg pludseligt har fat i noget og er i gang - eller jeg går frustreret
rundt fra det ene til det andet.
Set som en meditation er denne form for praksis væsentligt mere åben end at sidde. Og hvor zen-meditationen kan gøre mig rolig og samlet (eller vildt desperat), gør
denne mig langt mere åben og svajende: Den er fuld af gys, kvalmende blindgyder og
begejstring. Begge dele handler dog om frihed, men det umiddelbare resultatet er
meget forskelligt.
Denne mere åbne form for frihedspraksis kræver dog en rimelig grad af disciplin
for ikke at ende i ren opvask og viskestykker, og den er kendetegnet ved, at den reelt
er ligeså optaget af vejene som af friheden i sig selv: Den er et aktivt studie i det sub-
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jektive livs utallige måder at forløbe på i modsætning til de klassiske meditationsformers fokus på netop det, der ikke er i bevægelse.
De to former er ikke nødvendigvis i modstrid med hinanden, men de peger umiddelbart i meget forskellige retninger. Den eksistentielle fænomenologi adskiller sig
fra de parallelle filosofiske strømninger, vi møder i de asiatiske traditioner, ved dens
fokus på bevidsthedens aktive involvering i sin verden. Den livsfilosofiske praksis,
som kan uddrages af den, må derfor svare til dette. Som fænomenolog er jeg dybt optaget af den måde bevidstheden omsætter sig på i sit samspil med den verden, den er
involveret i. En buddhist vil formodentlig sige, at jeg vælger lidelsen fremfor friheden, men måske er der en frihed, som netop er i forhold til lidelsen - hvis det, som
Buddha siger, er det livet er.
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11. kapitel: Fordybelse af verdensrelationen
Indledning
Verdensfordybelsen starter der, hvor jeg selv og mit eget projekt træder tilbage og
bliver underordnet i forhold til den verden, jeg fordyber mig i. Jeg ser, og jeg undres,
og jeg ønsker at se mere. Denne nysgerrighed på verden og på livet omkring mig kan
naturligvis indgå i et projekt eller være foranlediget af det på samme måde, som dette
afsnit indgår i mit eget skriveprojekt, men i sig selv rækker den ud over det, og for
mit eget vedkommende har det været sådan, at jeg igen og igen, når jeg blev optaget
af noget, har glemt alt om den sammenhæng, det skulle skrives ind i.
Samtidigt er verdensfordybelsen dog en fordybelse af netop de meningssammenhænge, som i et lidt større perspektiv er styrende for min motivation og dermed mit
livsprojekt, og tilsvarende igen og igen har det været sådan, at jeg, når jeg har genfundet mit overblik, har opdaget, at min selvfortabte passion har passet perfekt ind i
den sammenhæng, jeg troede, at jeg havde mistet.
I første omgang bestræber jeg mig i min fordybelse på at bevare et blik tilbage på
den helhed, som er udgangspunktet for min interesse, men når jeg virkeligt bliver interesseret, er jeg nødt til i større eller mindre grad at glemme min egen helhed for at
give plads for mit emnes helhed, for at denne kan folde sig ud på sine egne præmisser. Derfor har det været en lang og også nervepirrende proces, og det er først henad
vejen, at jeg har lært at stole på denne proces’s særlige dynamik.
I et vist omfang må dette være udtryk for min særlige arbejdsform og mine personlige begrænsninger som forfatter, men det er også et udtryk for det grundlæggende
samspil mellem det umiddelbare og reflekterede sind, som jeg har forsøgt at beskrive
i det foregående. Det er naturligvis både muligt og i de fleste sammenhænge også
nødvendigt at arbejde mere målrettet, men hvis man ønsker at fordybe tingenes kompleksitet udover det blot målrettede - sådan som det må det være, når det er ens
livsprojekt, det drejer sig om - så mener jeg, at denne selvfortabelse må være en del
af metoden. Et livsprojekt adskiller sig netop fra et hvilket som helst andet projekt
ved, at det - om ikke andet så ved at skabe mere eller mindre skjulte mod-projekter nødvendigvis må afspejle menneskelivets iboende kompleksitet.
Som tidligere beskrevet spiller den sete forestilling en medierende rolle i samspillet
mellem følelse og tanke, og den har derfor også et særligt integrerende potentiale. I
min daglige afstemning af det, jeg tænker, med det, jeg føler, kan den komme ind
som sammenfattende metaforer, der giver mine holdninger prægnans og retning. Som
når en af mine ældre polioramte klienter sammenlignede sin gamle slidte krop med
en gammel folkevogn, der hele tiden skal på værksted, uden nogensinde at blive
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rigtigt god - og i virkeligheden burde udskiftes, hvis man havde råd. Billedet sammenfattede på en gang hans forståelse af kroppens tilstand og hans holdning til den,
og i en psykoterapeutisk sammenhæng kan man arbejde med sådanne metaforer og
eventuelt ændre dem i en mere konstruktiv retning.
For min klient var metaforen en reflekteret måde at meddele sig på, men ofte ligger den slags forestillinger som skjulte forståelsesformer bag vores tanker, og hvis jeg
er opmærksom på det, vil jeg i min efterrefleksion kunne opdage og dermed forholde
mig til dem. Denne form for fordybelse vil dermed kunne have en korrigerende og
dermed terapeutisk effekt. Sådanne underliggende forestillinger kan være styrende i
såvel stort som småt, ligesom de kan være bærere af forældet eller direkte destruktiv
fortolkning. De lever deres skjulte liv i læ af den udadvendthed, som dagliglivet sædvanligvis kræver af os, og det kan være sundt ind imellem at rette blikket den anden
vej og få luget ud i dem.
De kan dog også være bærere af skjulte ressourcer, som hvis man giver dem plads
kan korrigere for skævheder i den måde, man lever på. Min egen vision er et godt eksempel på dette sidste: Den viste sig, da jeg tog den alvorligt, at være bærer af en motivation, som satte mig i stand til at opløse min splittethed og give mening til den
fremmedgjorthed og dermed ensomhed, som jeg følte i forhold til den verden, jeg
levede i.
Man kan sige, at de teoretiske undersøgelser, som i de forløbne år har optaget mig,
har fordybet mit forhold til såvel den biologiske kontekst, jeg som levende væsen er
en del af, som til min kulturelle kontekst som menneske, og dermed har de givet
sammenhæng og dybde både til min personlige historie og til det liv, jeg lever fra dag
til dag.
Man kan også sige, at det billede, jeg gennem min tekst tegner af bevidsthedens
virke og virkelighed, fungerer som en metafor, der sammenfatter min opfattelse af,
hvad livet og verden helt overordnet er og drejer sig om. Denne kan ses som en
fænomenologisk videnskabelig metafor svarende til den naturvidenskabelige metafor,
som er big bang teorien, eller til en religiøs eller kunstnerisk metafor. Fælles for disse
fire former for metaforik er, at de giver mennesker en overordnet forståelsesramme
for det liv, de konkret lever.
På samme måde som man kan sige, at kulturer er bærere af sådanne overordnede
visioner af, hvad livet er, så forestiller jeg mig også, at hvert enkelt menneske i forlængelse af den kultur, han udspringer af, kan have sin egen personlige vision. Denne
kan være mere eller mindre uddifferentieret i forhold til den kollektive, ligesom den
kan være mere eller mindre artikuleret, men den vil under alle omstændigheder direkte eller indirekte være styrende for det liv, han lever. Formålet med den form for
fordybelse, som vil blive beskrevet i dette afsnit, er derfor i sidste ende også at hjælpe
læseren på vej til at artikulere sin egen vision og dermed forbinde ham til den kontekst, som han eller hun udspringer af, men som det religiøse verdensbilledes sam280

menbrud til fordel for en kold og ensidig form for videnskabelighed har
fremmedgjort ham fra.

Triadisk fænomenologisk praksis
Det eksistentielt levede liv er kendetegnet ved at dets fokus ligger på handlingen og
dermed på den effektuerende følelse i dens polære samspil med den reflekterende
tanke (som er det, der holder den tilbage for at teste og kvalificere den), og ved at den
forestilling, som er følelsens kvalitative indhold, træder tilbage for at lade handlingen
forløbe. Ofte lægger vi overhovedet ikke mærke til den.
I det følgende vil fokus komme til at ligge netop på de forestillinger og deres
forestillingsmæssige kontekste, som ligger bag det eksistentielle liv, som vi lever det
konkret og aktivt: Den verden vi møder, når vi standser op og både mærker og tænker
lidt mere grundigt efter - i de daglige gøremål eller når vi fordyber os udover det blot
målrettede: Det vi f.eks. som studerende læser udover det pensum, som skal bringe os
videre i rækken af eksaminer, eller som når jeg selv fortaber mig et par uger i de
sydamerikanske indianeres kulturer ud over de få linjer, jeg har brug for at skrive om
dem. Dette skift i fokus bringer det triadiske i samspillet frem på en ny og mere tydelig måde:
Helt umiddelbart er den verden, vi sanser, allerede før vi begynder at tænke over den,
analyseret og gennemvævet af forestillinger, der i en samlet og udelt bevægelse på en
gang sprogligt definerer hver enkelt ting som det, den er, og indlæser den i de betydningskomplekser, som giver den dens særlige og i situationen konkrete værdi, og som
dermed, når jeg ser grundigt efter, viser sig at være styrende for vores handlinger. Det
er en verden, som på en gang er sproglig som tingenes usagte benævnelser: skeer,
gafler, borde og stole - og visuel som de betydningskomplekser, vi ser dem i i vores
omgang med dem: køkkenet, når jeg er sulten, og byen, når jeg bliver forlystelsessyg.
Svarende til den i sig selv brede betegnelse: forestilling, som kan dække hele spektret
fra det sete til det tænkte.
Denne umiddelbare og på forhånd gennemanalyserede verden svarer helt til den
på samme måde subjektivt gennemanalyserede flagermuseverden, som møder
flagermusen, når den slipper grebet i sin klippe for at kaste sig ud i det natlige
flagermusliv. Den eneste forskel er, at flagermusens rent genetiske analyse for menneskets vedkommende er videreudviklet til en sproglig og kulturelt baseret analyse.
Der går en lige linje fra den blot underforståede sproglige identitet, som jeg genkender tingene i, når jeg bevæger mig rundt mellem dem, til de mere eller mindre sete
og følte forestillingsbilleder og -komplekser, som udgør det motiverende indhold bag
de følelser, som retter og effektuerer mine handlinger. Dette forestillingsmæssige
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niveau af virkelighed forløber i det aktivt levede liv i en komprimeret og ofte næsten
skjult form, som først bliver synlig for os, når vi stopper op og tænke-mærker efter.
Det er først der, at den polaritet, som er styrende for vores handlingsliv får plads til at
folde sig ud som den triade, den reelt er. Det er denne polære modsætning til det eksistentielle liv, som jeg i det følgende vil beskrive som fordybelse.
Denne fulde treklang mellem følelse, forestilling og sprogligt tænkt tanke kan udfolde sig indenfor rammer, der er klart adskilte fra det aktivt levede liv, som når jeg
sygemelder mig på grund af stress eller trækker mig tilbage til mit elfenbenstårn for
at skrive en roman i otte bind, men den kan selvfølgeligt også fungere som en del af
min daglige virksomheds mentale værktøj - hvis jeg giver mig den fornødne tid til
det:
Som når jeg i god tid går ud i køkkenet for at lave mad til de gæster, der kommer
om et par timer: Selve det fysiske køkken ligger der som en uudtalt sproglig analyse,
hvor hver ting (mere eller mindre) har sin plads og funktion i helheden, hvorimod
forestillinger, der spænder lige fra hypoteser om duft og smag, hvis jeg gør sådan
eller sådan, til brede stemningsbilleder om samvær og samspil mellem spisningens
bevægelser og nydelse og den forventede samtale kommer og går i takt med mine
tanker og handlinger fra øjeblik til øjeblik, og hvor det hele - i det mindste nogle
gange - går op i en højere enhed, der spænder lige fra krydderierne til belysningen i
stuen. Eller som når det en sjælden gang på mit arbejde er lykkedes for mig at lukke
min dør for i ro og mag at forberede et kursus, som jeg først skal holde om et halvt år
og derfor har tid til at lade det folde sig helt ud for mit indre blik.
Man kan sige, at denne verden af forestillinger, som dækker hele spekteret fra den
sprogligt artikulerede benævnelse over den klart sete vision med alle mellemformerne
frem til den knap nok synlige formdannelse, der alligevel formår at være motiv for
den effektuerende følelse, kan ligge som et betydningsgivende skær hen over den
sansede genstand og gøre den til det, den i det konkrete øjeblik er for mig i denne situation. Det gælder både, når det drejer sig om konkret virksomhed og mere løst om
den stemning, som denne virksomhed foregår i:
Som når jeg på vej i mine egne tanker ned gennem villakvartererne mod Brugsen
passerer det sene efterårs træer og buske. Jeg ser de få regntunge blade, som stadig er
tilbage på grenene, men jeg ser dem i lyset af en horde af betydningsmættede billeder
og mere abstrakte forestillinger, som handler om efterår, død og cyklisk genkomst.
Normalt mærker jeg dem kun som en stemning, men når jeg kigger efter kan jeg se
dem næsten fysisk som et uklart virvar omkring det enkelte klart aftegnede blad mod
den grå himmelbaggrund.
Disse eksempler er beskrevet som en efteranalyse af noget umiddelbart levet, og det
kræver en ret præcis fænomenologisk og samtidigt begrebsligt styret analyse at få de
tre forståelsesformer udskilt fra hinanden og at beskrive samspillet mellem dem. Det
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er ikke sådan, vi uden videre tænker om vores tanker og forstår dem. Der er - som vi
tidligere har set - et stykke vej fra at leve en given forståelse til også at forstå og handle på den refleksivt.
Som i eksemplet på side 120 med den dialektiske fornemmelse, som var fælles for
alt levende som en forudsætning for overhovedet at kunne overleve i en verden, der
fungerer på denne måde, set i forhold til den dialektiske tænkning, som Hegel har
beskrevet den, og som de fleste af os stadig oplever som vanskelig og avanceret ikke mindst i forhold til det praktisk levede liv. Det er som om vi i alle menneskelivets forhold er nødt til reflekterende at genskabe vores forståelse af verden forfra - for
derfra at lære at handle reflekteret på den. På samme måde som vi må have gjort det
det, da vi i sin tid skabte sproget.
Et tilsvarende visuelt eksempel er den beskrivelse af det tredimensionale rums udvikling i kunsthistorien, som kunsthistorikeren Jacob Wamberg giver i sin bog Landskabet som verdensbillede126 : I istidskunsten findes rummet knap nok: Hvert enkelte
dyr fremstår isoleret eller i klynger, ofte hen over hinanden, men uden landskabelig
kontekst. Det er først i den europæiske renæssance, at landskabet efter en række
mellemtrin er blevet fuldt ud genskabt i sine tre dimensioner. At sanse og leve rummet er tydeligvis ikke det samme som at forstå og at gengive det i en reflekteret form.
Tilsvarende kan man forstå Wambergs egen beskrivelse som endnu et lag af refleksion: nu over den reflekterede form selv.
Det ser ud til, at vi, når vi giver os tid til det, umiddelbart og uden videre evner at
tænke triadisk, men at det vi mangler er, at få en reflekteret forståelse af de tre
forståelsesformer og deres samspil, for også på det reflekterede niveau at kunne få
dem til at spille sammen på en afbalanceret måde og dermed undgå de former for ensidighed, som er blevet beskrevet i det foregående. Det vil, foruden den intellektualistiske ensidighed, som mener, at den begrebsbasserede fornuft alene bør være styrende
for vores handlinger, også sige de historisk regressive former for ensidighed, som vil
trække os tilbage til naturen eller til tidligere tiders metaforiske forståelsesformer.

I den daglige verden
Det, jeg her kalder fordybelse af verdensrelationen, skal således ses i forhold til det
eksistentielle engagement, som er det, der primært giver mig min placering og retning
i livet, både i forhold til det, jeg skal og bør, og i forhold til det, jeg brænder for. Verdensfordybelsen er det knap så målrettede, som går udover dette. Det kan kaldes verdenspraksis, fordi det her er objektet, der optager mig, men det forbliver dog en sub126

Se Wamberg (2005)
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jektiv praksis (i modsætning til en ren objektiv undersøgelse), fordi det samtidigt - og
i denne sammenhæng først og fremmest - også er en fordybelse og nuancering af de
meningsstrukturer, som motiverer min relation til verden.
Man kan sige, at den giver dybde, bredde, fylde og nuancering til mit engagement
i livet, og den hjælper mig til at tage højde for den kompleksitet, som jeg netop afskærer mig fra i mit mere målrettede eksistentielle engagement. Den beriger således
mit engagement, samtidigt med at den forbinder mig med de fjernere niveauer af dets
motivation og følelse. Den er integrativ i forhold til helheden på den måde, at den netop genkalder og ekspliciterer de aspekter af min oplevelse og dens kontekst, som jeg
i min rationelle travlhed overser. Socialt er den forbundet med indlevelse og tolerance.
Fra dag til dag består metoden i at registrere og mærke den betydning tingene
allerede har for mig, dvs. at se, tænke og mærke de forestillinger, billeder og
erindringer, som de viser sig med, til efterfølgende sproglig artikulation og efterrefleksion. Da processen, når jeg giver den opmærksomhed, næsten følger af sig selv,
kunne man også kalde det at validere eller værdsætte den meningsfuldhed, der reelt er
i min hverdag dér, hvor den konkret er, og sådan som den af sig selv kommer til mig.
Det er det, man kan kalde metodens første niveau, og som er dens daglige basis. Det
efterfølgende niveau består i at forfølge de spor, som jeg på denne måde får blik for,
ind i en nærmere udforskning. Så langt interessen nu rækker, men med en undren
over de steder, hvor den starter og slutter - måske for at dukke op igen senere.
Det tredje niveau er den mere eller mindre integrerede helhed, som mit livsprojekt i bredeste forstand er, dvs. den overordnede eller dybereliggende (alt efter
hvilken metaforik man foretrækker) følte forståelse, som jeg alt ialt engagerer mig i
livet med, og som disse mange og i første omgang helt usammenhængende og sporadiske fascinationer henad vejen kan vise sig at samle sig til. Denne proces’s særlige
dialektik består i, at det reflekterede resultat allerede ligger latent i fascinationen men
videreudvikles og samler sig gennem den efterfølgende fordybelse og refleksion.
Udover at bemærke og fordybe tingenes betydning kan denne samrefleksion i det
daglige forløbe som en undren over de ting, jeg gør og netop ikke gør, samtidigt med
at jeg gør mig mine tanker. Jeg undrer mig og tænker men forstår det sjældent helt til
bunds. Prioriteringer er komplekse og kompleksitet er jo netop kendetegnet ved ikke
at kunne overskues, så længe man er i den. De meningsstrukturer og sammenhænge,
som henad vejen træder frem, vil altid komme til at stå på en baggrund af
ubestemthed.
Hverdagens liv består for størstedelen ikke bare af vaner men også af på forhånd
besluttede og socialt forpligtede handlinger. Det er den daglige trummerum, hvor vi i
højere grad lever med frihedens konsekvenser end med friheden selv. Disse på
forhånd fastlagte strukturer, hvor vi, når vi vågner om morgenen, ofte mener at vide
nøjagtigt, hvad der skal ske i dagens løb, får os til at glemme, at det enkelte øjeblik
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stadig er åbent - også indenfor den på forhånd fastlagte struktur. Man kan sige, at
dette aspekt af øvelsen består i at fastholde denne åbenhed og at iagttage det samspil
af lovmæssighed, frihed og tilfældighed, som øjeblikket forløber i. Mening kan i
denne sammenhæng beskrives som subjektiv lovmæssighed: Den er motiverende
men ikke determinerende for mine handlinger.
Denne fordybelse ind i min verden kan, når den forløber reflekteret, forstås som den
indlevelse i ens eget perspektiv, som er en forudsætning for at leve sig ind i andres.
Da dette perspektiv jo i sig selv er dobbelt (umiddelbart og reflekteret), er jeg som
menneske i stand til at objektivere mig selv og de betydningssammenhænge, jeg lever
mit liv i. Erindring og selvrefleksion er i sig selv en form for genoplevelse og eftertanke, som kan være udtryk for en større eller mindre grad af indlevelse - her altså i
mit eget erindrede første persons perspektiv.
Jeg kan således forholde mig mere eller mindre indlevende eller omvendt overfladisk, forflygtigende, udvendigt socialt fortolkende eller direkte mystificerende til
mig selv og min livsverden. Det betyder, at indlevelse som metode, samtidigt med at
den forbinder mig subjektivt med min verden, også som fordybelse kan forbinde mig
med mig selv på en mere autentisk måde. De to metoder kan derfor ses som to sider
af samme sag og bliver derfor også beskrevet indenfor rammerne af det samme kapitel.
Det konkrete udgangspunkt for fordybelsen er selve det sansede, det som fanger min
opmærksomhed, og den består i, at jeg bliver tilstrækkeligt længe ved det til, at jeg
når at mærke og se dets betydning. Der er tale om en reflekteret fordybelse af den
måde, jeg allerede umiddelbart forholder mig på: af den fortløbende følte forståelse,
som jeg umiddelbart i mine handlinger læser verden med. Den afgørende forskel er.
at jeg trækker processen en smule, samtidigt med at jeg giver den en særlig (fænomenologisk) opmærksomhed i sig selv - dvs. adskilt fra handling og mål.
Dette er det metodiske udgangspunkt, og det kan praktiseres på mange forskellige
måder: Mest basalt som en undren over hverdagens fænomener og det særlige samspil mellem ydre og indre hændelser og de handlinger, der følger eller måske netop
ikke følger af dem:
Jeg går ud i køkkenet, registrerer de snavsede krus og tallerkener, mærker deres
betydning - og går i gang med opvasken. Hvis jeg samtidigt registrerer det matte
sollys, der passerer gennem de snavsede vinduesruder og kaster et gråt skær over det
affald, der ligger og flyder på gulvet, og mærker den særlige betydning af dette, så er
der lagt op: enten til en grundig oprydning eller til en følelse af utilfredshed: jeg mister lidt af min selvfølelse. På den anden side: hvis jeg går ud på altanen, hører lyden
af duerne og af børnene, der leger i gården, samtidigt med at jeg ser den blå himmel
og solen, der skinner på kirsebærtræet, og lader denne oplevelse gøre indtryk, så
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skifter min stemning igen: Der dukker andre forestillinger op, og jeg glemmer de
foregående - i det mindste for en tid.
Det er denne dvælen i det nuværende øjebliks forløben og laden tingene gøre indtryk, som er øvelsens udgangspunkt, og den er både bredere end den daglige indstilling i den forstand, at jeg registrerer ting, som går ud over mine forskellige gøremåls
afgrænsede rationale, og dybere i den forstand, at jeg bliver et øjeblik længere ved
dem og lader deres følte betydning folde sig en smule længere ud, inden jeg måske
handler på den. Det kan foregå som et naturligt led i hverdagens forskellige gøremål:
på den daglige gåtur ned til Brugsen f.eks. eller på cykelturen til og fra arbejde.
Det er dog også mere specifikt, som når jeg stopper op overfor noget, der gør et
lidt ekstra indtryk på mig, som f.eks. de dybrøde pæoner i en forhave på vej ned mod
Mosen: De lukker et helt univers op for mig af intense men dunkle forestillinger, som
er situerede i en bestemt periode af mit liv, og som bliver tilgængelige for mig lige
der. Jeg kan blive stående et øjeblik, og udover at mærke betydningen begynder
denne også at folde sig ud i billeder og tanker, der uddyber og udvikler følelsen og
måske sætter nye erindringer og tanker i gang. Indtil jeg bryder af og går videre.
Eller når jeg genlæser en bog, der har gjort indtryk på mig, for at lade dens indtryk
folde sig yderligere ud, i stedet for at gå videre med den næste bog i bunken. For ikke
at tale om den stadige men langsomme udfoldelse på udfoldelse, som følger, når jeg
fortsætter med med noget, som har fascineret mig igennem mange år: som f.eks. at
male eller tegne - eller min homerlæsning.
Den har fulgt mig mere eller mindre siden jeg var femten år. Jeg bliver aldrig
færdig med den, og jeg bliver ikke engang særligt god til det, men det bliver ved med
at bevare sin fascination. Måske er det netop fordi jeg ikke er særligt god til det: det
sætter mig op mod en grænse, der trods alt flytter sig. Denne læsning er ikke noget,
jeg på nogen måde har skullet bruge til noget eller har haft sammen med andre i min
omgangskreds. Den har i mange år stået lidt ensomt midt i tidens strøm - som en
forbindelse tilbage til noget, jeg engang var og i en eller anden forstand stadig måtte
være. Som en berigelse eller en nostalgisk dødvægt.
De fleste liv rummer sådanne helt personlige fascinationer, som er blevet hængende, og som, når man tager dem op, virker som en påmindelse eller signatur tilbage
i tiden: dansk guldalderkunst, Tour de France, B-film fra halvtresserne osv. Det, der
adskiller en sådan fascination fra at være blot og bar hobby, er, at jeg er opmærksom
på den netop som fascination, og bliver ved med at følge denne, både når den tager
til, og når den mindskes, og jeg undersøger dens mange og skiftende facetter og dens
samspil med de nye indsigter, aktiviteten fører med sig.
Mere håndfast og for at få styr på det kan man praktisere fordybelsen som en
øvelse i forbindelse med en bestemt aktivitet eller indenfor et bestemt tidsrum og
med et bestemt interval, som det nu virker bedst for en: Når jeg går mine lange ture,
udfører hverdagens fastlagte rutiner eller sidder på en café og kigger på livet, der
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passerer forbi. Når man vil indføre en ny praksis i sin dagligdag, kræver det sædvanligvis en vis fokusering og besluttethed. På sigt er det dog vigtigt at brede denne
bestemte form for opmærksomhed ud til flere forskellige typer af livssituationer.

I et livsperspektiv
Den japanske maler Hokusai, som tegnede hele sit lange liv: det ene mylder af liv
efter det andet, for en overfladisk betragtning det samme og det samme, men når man
ser ordentligt efter, så er hver eneste detalje unik og ny. Som han selv så det, udviklede han sig fra årti til årti, og han følte sig først rigtigt udlært, da han var over
firs. Det får mig til at tænke på mit eget arbejde som eksistentiel terapeut:
Selvom det på sin vis også er det samme, er det hver gang alligevel nyt og kriblende i maven: Et nyt menneske og et nyt liv fuldt af nye betydninger af de samme
relativt enkle grundtemaer, som bliver udspillet igen og igen på stadig nye måder.
Livet fordyber og udvikler sig, samtidigt med at det også begynder forfra med hvert
eneste nye øjeblik. Hvert eneste moment og øjeblik er nyt og for første gang, fordi
det er nu og nu og nu og nu. Er jeg selv udlært, eller vil jeg stadig kunne blive bedre?
Jeg er i hvert fald anderledes som terapeut, end jeg var for fem år siden.
Man kan sige, at den ovenstående række af eksempler beskriver forskellige typer
af meningsdannelse, som de viser sig for mig og fungerer i mit daglige liv. De indgår
i min hverdags intentionalitet og giver på en gang retning og fylde til den. Når vi taler
om fordybelse ligger fokus på fylden, dvs. den følte mening, i modsætning til den
overordnede eksistentielt valgte retning, men det er klart, at de to aspekter må ses i
forhold til hinanden. Der er mange ting, som umiddelbart kan synes interessante, og
jeg kan ryge ud ad mange tangenter, men henad vejen er det vigtigt at mærke efter i
dybden (som man siger) for at se, om der er nogle af alle disse forskelligtrettede fascinationer, der samler sig i retning af noget, man kunne kalde et livsprojekt:
Jeg sidder f.eks. og kigger på de krukker med tagetes, som jeg har stående på terrassen, og som mere eller mindre sår sig selv fra år til år. Det er en blomst, som jeg er
ret vild med, og jeg nyder den i dens umiddelbart sansede kontrast til alt det grønne i
skoven omkring: den lyser af orange og dybrødt. Men derudover er der også et betydningsindhold, som taler til mig. Man kan sige, at de minder mig om et eller andet,
som jeg ikke tænker på, men alligevel mærker, hver gang jeg kigger på dem. Det er
det, jeg her kalder fylde.
Det handler om udfoldelse, dvs. realisering af noget potentielt. Det er som om det
røde henter en særlig kraft ud af alt det grønne. Det er dog en bestemt form for udfoldelse, som ligner den, jeg fandt i de dybrøde pæoner. Pæonerne minder mig om en
bestemt yogaøvelse, jeg i en periode lavede, og mere fjernt om et billede af en
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sydindisk yogi, som jeg vagt erindrer som noget rødligt og dunkelt i en skyggefuld og
tungt duftende jungle. Tagetes adskiller sig dog fra pæonens dybrøde mystik ved den
orange farve, der lyser frem på baggrund af det dybrøde. Efterhånden, som blomsten
folder sig ud, tager den orange dog over og bliver bleg i forhold til de nye mere røde
blomster: Fra udfoldet klarhed til forfald. Det er en grundbetydning, jeg vil kunne
finde i næsten enhver blomst.
Det med farverne går tilbage til min tidlige ungdom, hvor jeg malede og havde en
særlig forkærlighed for cadmium gult, cadmium gult orange og cinnoberrødt. Den
ligeledes fantastiske kraplak røde var sværere at bruge i det, jeg malede dengang.
Måske krævede den en større modenhed. Hele det kompleks, som disse blomster, der
står på min terrasse hver sommer, er bærere af, handler om en bestemt livsfølelse
eller visdom, som henter sin kraft fra det dunkelt dybe og udfolder og udtømmer sig i
det klart lysende. Det er en livskraft, som er blodig, lidenskabelig og kærlig, og den
står i modsætning til en tilsvarende blå kvalitet, som jeg kunne artikulere i en række
tilsvarende billeder, og tilsammen artikulerer det orange-røde og det blå to forskellige
former for liv, som jeg bærer i mig, og som jeg egentlig tror, at de fleste umiddelbart
vil kunne forbinde sig til og bygge videre på - men med forskelligt indhold.
En væsentlig del af pointen er ikke at være for hurtig med de håndfaste fortolkninger men at lade det blive i det flertydige, som netop er den metaforiske tankeforms særlige styrke - når det ikke er dens svaghed. Man kan sige, at det symbolske
billede artikulerer en form for flertydig struktur eller kompleksitet, hvoraf entydighed
kan udvikles i forhold til livets konkrete sammenhænge, efterhånden som der bliver
brug for det.
Når jeg f.eks. i forlængelse af det her beskrevne eksempel med farverne skal tage
stilling til, om jeg skal involvere mig i et lidenskabeligt kærlighedsforhold eller flytte
i et fællesskab for mediterende. Eller når jeg som led i min verdensfordybelse lader
forskellige fascinationsområder - f.eks fænomenologi og homerlæsning - tænke og
føle sig ind i hinanden - f.eks som indlevelse i de homeriske heltes særlige måde at
tænke og føle på - indtil jeg opdager noget bestemt, som jeg entydigt har brug for som i dette projekt de græske filosoffers særlige tanke- og sprogform. Det svarer faktisk igen til den konkrete form for livsvisdom, som Aristoteles kaldte fronesis.
Mening kan beskrives som den grundlæggende strukturdannende proces, som subjektivt får verden til at hænge sammen, og den fungerer på alle tilværelsens niveauer lige
fra den helt umiddelbare konceptualisering af verden, som finder sted, når jeg slår
øjnene op om morgenen, til mit forhold til kunst, politik, religion, filosofi, natur og
kosmos eller kaos.
Menneskets verden er kompleks, og det er let at løbe vild i forskellige
tilsyneladende modsatrettede meningsdannelser, men meningsdannelse er i sig selv - i
forlængelse af intentionaliteten - en samlende bestræbelse, som spontant vil fravælge
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det for sammenhængen meningsløse og forbinde sig til det meningsfulde i samme
retning. Disse forbindelser og paralleliteter er ikke altid lige gennemskuelige for den
reflekterende fornuft, men hvis fornemmelsen holder ved og især, hvis den uddyber
sig, så er der en forbindelse. Jeg har valgt at bruge den spatiale metafor dybde til at
beskrive disse mere omfattende strukturdannelser, men de kan også beskrives som
bredde eller struktursøgende samforløben.
Det er således afgørende at se fordybelsen af hverdagens små og lidt større fascinationer og interesser i et samspil med denne fordybelse ned i den samlede intentionalitets mere centrale meningsdannelser og det overordnede eller grundlæggende
livsprojekt, som mere eller mindre tydeligt aftegner sig der. Det forhindrer ikke, at
jeg kan være nødt til at opgive meningsfulde interesser for at få mit konkrete og
afmålte liv som eksistens i verden til at nå sammen, men det kan gøre mig opmærksom på denne nødvendighed og på den pris, jeg betaler for at leve, som jeg gør.
Det konkret levede liv vil altid have en sådan pris, og for mit eget vedkommende
er jeg helt på det rene med, at min alders arbejdsfrihed og det, at jeg er alene, er
vigtige forudsætninger for den særlige personlige fordybelse, som sætter mig i stand
til at skrive denne tekst. Denne har selvfølgeligt også en pris.

Mening og helliggørelse
Selve ordet mening betegner sædvanligvis en begrebsligt logisk sammenhæng, og når
jeg har valgt at tage udgangpunkt i det, er det, fordi det er begrebsligheden, der sædvanligvis er udgangpunktet for det moderne tænkende menneskes refleksion. Det er
ikke alt, vi kan få til at hænge sammen på logisk vis, men det er, når vi kan, at vi
føler, at vores tanke eller tale giver mening.
Selve den kognitive i kroppen følte strukturdannelse, som på det begrebsligt rationelle niveau kaldes mening, må dog være grundlæggende for alt subjektivt levet
liv. Som når ræven f.eks. på sin vej gennem skoven standser op overfor en lyd og i et
moment samler alle indkommende informationer til en bestemt opfattelse af situationen, der enten får den til at spurte væk eller bare at lunte videre, så må det på det animalsk instinktive niveau svare til det, der sker, når makrofysikeren efter mange års
studier og forskning forsøger at samle sin viden til en logisk sammenhængende
forståelse af universets indretning.
Tilsvarende samler visionen sine informationer i en umiddelbart given visuel syntese, som sprogligt kan udlægge sig metaforisk - som det skete i det ovenfor
beskrevne eksempel med blomsterne - men som i sin sete følthed fremstår som
meningsfylde, fascination - eller hellighed. Set fra et begrebsligt perspektiv må hellighed kunne forstås som den begrebslige meningsdannelses mere eller mindre tabte
følelsesmæssige aspekt. Begrebsligt baseret meningsfuldhed føles naturligvis også,
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og det at kunne mærke forskellen på, at noget føles meningsfuldt, og at det føles uden
mening, er grundlæggende for den øvelse, jeg er i færd med at beskrive. Denne
følelse er dog væsentligt mere afdæmpet i sin motivation, end det, helligheden på
godt og på ondt er i stand til at præstere.
Det moderne menneskes umiddelbare tilgang til verden må forstås som den mere
eller mindre vellykkede syntese af disse tre niveauer af meningsdannelse (det animalske, det visionære og det intellektuelle), sådan at forstå at det primære niveau er
grundlæggende for hvert af de efterfølgende, samtidigt med at det måske også er
skjult af det. I forlængelse af min overvejelser om det tabte som udviklingens pris,
kan det således ses som en del af formålet med fordybelse som øvelse at reintegrere i
det mindste en del af instinktets og det visionæres følthed i den sprogligt og intellektuelt reflekterede meningsdannelse. Enten direkte ved at artikulere det sprogligt eller
indirekte ved den respekt, jeg som begrebsligt reflekteret menneske stadig kan have
for det intuitivt forestillede eller blot følte.
Selve det at blive ved det sansede og den følelse af mening, som det vækker, og at
validere denne følelse i forhold til de forestillinger, som den er forbundet med, både
fordyber og kvalificerer meningsfuldheden på en måde, som kan nærme sig hellighed. Uden vel at mærke at miste sin forankring i den viden og rationalitet, som er
kulturelt givet for et moderne tænkende menneske.
Det er ikke muligt for os, hvad enten vi bekender os til en religion eller ej, at registrere vores verden gennem den form for hellighed, som var naturlig for mennesket i
middelalderen eller i den førbegrebslige oldtid127. Hellighed må nødvendigvis få en
anden betydning i et moderne rationelt forståelsesunivers, fordi jeg ikke bare er i
stand til, men slet ikke kan undgå at forholde mig til den med mine rationelle begreber og den viden, som videnskaben har givet mig. Jeg har på godt og på ondt en
modvægt mod den entydige styrke, som helligheden fremtræder med for det før-begrebslige menneske. Det stiller ingen spørgsmål til den Guds kraft, der strømmer ind
over ham, når han går ind i de hellige riters rum. Han enten overgiver sig til den eller
kæmper imod med den frygt eller rædsel, som er hellighedens negative modfølelse.
Som begrebsligt rationelt menneske må jeg nødvendigvis møde den med min
særlige verdensforståelse. Det sætter på godt og på ondt en grænse både for rædselen
og for betagelsen: Oplevelsen fylder mig ikke bare; den fylder i en sammenhæng,
127

Det man kalder fundamentalistisk religiøsitet kan i denne sammenhæng med Freud beskrives som en
reaktionsdannelse, hvor tankens irrationelle præmisser på en gang modsvares af dens emotionalitet og umenneskelige logik og dermed afskærer “den hellige kriger” fra det almindeligt følte menneskelige fællesskab.
Eller med Kierkegaard som det spring ud på de 70.000 favne i et forsøg på at kappe forbindelsen til den viden om verden, vi reelt har.
Den er en fristelse, fordi den forbinder os til fortiden, som noget smukt og afsluttet, dvs. en fortid som
aldrig har eksisteret eller vil komme til at eksistere, men som i sin afrundethed kan stå som et trygt alternativ
til den uafsluttelige virkelighed, som vi ikke bryder os om. Prisen er hadet til den virkelighed, som man
forsøger at holde sig fri af. En bog, som i den forbindelse gjorde indtryk på mig som ung var Robert Hugh
Bensons Verdens herre (1960 (1907)). Den slutter med slaget ved Hamageddon - en gang i 1920erne.
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som er afgrænset af min begrebsligt definerede viden og forståelse. Det forhindrer
dog ikke, at jeg gennem den form for fordybelse, som jeg beskriver her, kan blive i
stand til at inkludere den ikke - eller blot endnu ikke - begrebssatte forståelse, som
ligger i min umiddelbare og intuitive tilgang til verden, som en reflekteret respekt for
det blot følte eller metaforisk sete.
Sagt med lidt andre ord kan man sige, at fordybelsen her består i at lade fænomenet
åbne sig i dets konkret følte tilstedevær for derigennem mærke dets betydning i en
større sammenhæng. Solopgangen, som, hvis jeg lader den gøre indtryk på mig i
selve sin konkrete fremtoning, kan stå som som en epifani eller vision, der samler
hele den makrokosmiske virkelighed, som den ser ud for mig set med det moderne
menneskes øjne, og som kan vække min undren og eftertanke, præcist som den på
forskellig vis må have gjort det alle dage for alt levende.
Det er en stræben, som søger ind i selve det fortolkende møde mellem subjektet og
det transcendente objekt, og som i det konkrete møder hele den viden og forestilling,
jeg har om universet, som det strækker sig videre ud fra den bevægelse mellem de to
himmelkugler, som jeg står og betragter. Derudover er det ikke bare for mig, at solen
står op; den står op synligt for alt levende og bevidst, som mærker og forstår det på
hver sin måde, som det er sket siden verdens skabelse. Det er alt dette, som mit syn
kan rumme i en latent men følt form. Det er en viden, som samtidigt kan være en undren, som i sig selv er asproglig, blot følt, men som derudover kan vække til sprogligt
reflekteret eftertanke.
Det er dog vigtigt i første omgang at fastholde den samlende følte fordybelse,
fremfor at lade den fragmentere sig i tankernes partikulære benævnelser. Formålet
med denne fastholden er at give plads for den særlige syntesedannende erkendelsesform, som de partikulære tankers rastløshed sædvanligvis overskygger og fordunkler
- for først at lade tankerne følge siden.
De partikulære tanker må nødvendigvis være rastløse, fordi også de i sidste ende
søger syntesen, dvs. en samlet, i et blik følt forståelse, men på grund af deres partikularitet må de hele tiden bygge op forfra. Der er derfor stor forskel på at betragte
solopgangen, mens man uden tanker lader den gøre indtryk, og på at tænke over dens
betydning, som jeg f.eks. gør lige nu, mens jeg skriver denne tekst. Det moderne
menneskes særlige potentiale er, at det har mulighed for begge dele.
Hvis jeg åbner mig for det og for en tid slipper selve begrebslighedens iboende
følelsesmæssige distancering, så har videnskabeligheden faktisk sine egne syn og sin
egen form for hellig meningsfuldhed, og metoden kan ses som et middel til at
fordybe og dermed eftermærke disse samlende og integrerende øjeblikke og dermed
fordybe den rationelle erkendelsesproces som helhed. Faktisk kan ethvert sansemoment, som fange min opmærksomhed, på denne måde fungere som indgang til den
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helhed, som vores virkelighed er, og lidt dybere set er det måske netop denne
fornemmelse, som driver forskeren i hans fascination.

Tro
Metoden kan naturligvis udvikles til et øvelsesprogram, men pointen her er snarere at
se det som et fokusskift eller en invitation til en ny balance. Det er stadig vigtigt at
tænke ordentligt efter, men det er også vigtigt at se det, mit blik hviler på, mens jeg
gør det, og at mærke det i kroppen.
På min vej rundt om Mosen stopper jeg op på broen. Lyden af byens trafik hænger
som en konstant knurren i luften, men i disen midt på søen får jeg øje på to grågæs,
som langsomt bevæger sig henover den grå flade. Et øjeblik efter kommer en lille
flok flyvende i den modsatte retning. På grund af afstanden kan jeg ikke høre suset fra
deres vinger, men jeg mærker bevægelsen i brystet, og de tanker, der følger efter
bliver lidt mere som grågæs i dis.
Lidt på samme måde som til mødet i banken, da jeg fik øje på dampen fra den
kaffe, rådgiveren lige havde skænket op til mig, eller som nu, hvor jeg sidder her i
mit rum og skriver, og kan lade mit blik vandre rundt fra den ene af mit livs efterladenskaber til den anden, og hvis jeg bliver hængende et øjeblik, kan jeg mærke dem
hver især som en fornemmelse og ind imellem med et lille slip i maven.
Man kan sige, at hvor den sproglige erkendelse er punktuel - den finder sted og
kan gentages ved at gentage ordene - så er den fordybende erkendelse durativ og som
en bestræbelse. Lidt ligesom aoristisk og imperfektivt aspekt i det græske verbalsystem.
Når jeg, mens jeg sidder og skriver, samtidigt kigger ud på lyngen, som så småt er
ved at afblomstre, så holder det mig i en vis kontakt med naturens bevægelser, og det
føles lidt anderledes at sidde og skrive her i mit sommerhus end inde i byen i min lejlighed. Selvom jeg ikke tænker på det eller måske knap nok bemærker det, så er det
alligevel en del af det, jeg mærker, og det er kontekst for det, jeg skriver. Det kan
selvfølgeligt også være fordybende at bede til Gud eller at meditere foran et billede af
Buddha. Det samler og strukturerer ens fornemmelse af, hvad livet er og handler om,
og motiverer det, der følger.
Jeg husker en leg fra den første del af min barndom, som jeg kun legede en enkelt
gang. Det var i det sommerhus, min familie dengang havde i Dragør, og samme dag,
som vi skulle flytte tilbage til byen efter sommerferien. Legen hed Sundbyvester
Plads og bestod af alle haveredskaberne, der var stillet op som busser, der betjente
hele den verden, der udgik fra dette trafikale knudepunkt. Det føltes magtfuldt og
fascinerende, som at have det helt store overblik. Noget af det første jeg gjorde, da vi
kom derud året efter, var at stille alle redskaberne op igen, men magien ville ikke
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indfinde sig. Jeg var blevet for stor og ude af stand til at give legen den betydning,
den havde haft året før - det var i det mindste sådan, jeg tænkte det dengang.
Man kan kalde den evne, jeg havde mistet, for tro: Jeg var ikke længere i stand til
at se riven og skuffejernet som bus nummer det og det eller at tillægge hele opstillingen den særlige magiske betydning, den havde haft året før. Når jeg kigger på den i
dag, står oplevelsen som en grunderfaring af meningstab.
Det var anderledes og mere langvarigt, da jeg som ung måtte opgive min katolsk
kristne tro, men princippet var vel det samme: Den særlige magiske betydning, jeg
som elleveårig havde været i stand til at tillægge den verden, jeg mødte på en rejse til
Assisi, kunne ikke stå for den attenåriges mere avancerede forståelsesform. Samtidigt
mistede jeg dog noget værdifuldt, som jeg har savnet siden. Der var et aspekt af min
virkelighed, som smuldrede, og en side af mit livsprojekt, som mistede sit fokus, og
blev svært at artikulere sprogligt både for mig selv og for de mennesker, jeg siden
færdedes blandt.
Metaforisk kan man sige, at det forsvandt mere eller mindre ned i undergrunden,
hvorfra det konfliktuerede med mere sprogligt artikulerede og dermed socialt virkelige projekter, indtil jeg for nogle år siden hentede det frem og tog stilling til det ud
fra mit nuværende forståelsesperspektiv og gav det plads og artikulation i det projekt,
som denne tekst udspringer af.
Den skjulte konflikt fandt på denne måde en løsning, som dog har en pris. Personlig mening, som man står alene med, er hårdt arbejde, og undervejs forsvinder den
igen og igen. Jeg har dog lært at respektere disse skift, og når jeg undgår at gå i
panik, åbner der sig til stadighed nye veje frem, og gammel mening dukker ofte op
igen med ny betydning. På denne måde har mit livsprojekt, på trods af at det
tilsyneladende pegede i alle mulige forskellige retninger, efterhånden fået en kontinuitet, som på trods af sin uberegnelighed alligevel igen og igen viser sig at hænge
sammen.
Tro i denne forstand er den følelse, der opstår, når det lykkes mig at tillægge noget
betydning indenfor rammen af en større sammenhæng, som i sig selv føles væsentlig
og meningsfuld. Den kan mistes, når denne meningsgivende sammenhæng overskrides, dvs. når nyt input kommer på tværs og bryder rammen, men den kan
genetableres, når det nye og det gamle integreres i en ny og bredere ramme.
Som helt ung læste jeg klassisk filologi. Når jeg kigger tilbage, kan jeg se at det
hentede sin motivation fra flere kilder, men reelt var der ingen af dem, der levede op
til virkeligheden, som jeg reelt opfattede den på det tidspunkt. Det blev derfor aldrig
til noget, og jeg holdt op igen. Jeg blev dog ved med, med års mellemrum, at læse lidt
Homer: Pludseligt kunne lysten komme over mig, men den forsvandt hurtigt igen, og
det blev sjældent til mere end et par tilfældige sider, og jeg så det mest som en lidt
nostalgisk knytten tilbage til noget, der engang havde optaget mig, uden at det heller
dengang var blevet til noget særligt.
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I en periode havde jeg dog som psykolog en række samtaler med en studerende,
som læste græsk. Det bragte det for en tid tilbage på den sociale bane, og det gav det
en ny og forynget forståelsesramme, som gjorde at jeg fik læst lidt mere. Denne
fornyede fascination kom og gik men holdt alligevel så meget ved, at den fandt en
plads indenfor rammerne af det livsprojekt, jeg lever i dag. Måske kan man sige, at
det tre tusinde år gamle græske sprog og den menneskelige tankes arbejde med at
finde sin form igennem det fungerer som et billede på mit eget tilsvarende arbejde
med det moderne danske sprog.
Mere bredt kan man sige, at det gennem min beslutning i 2008 er lykkedes mig at
frigøre et livsprojekt, som samtidigt med at det tydeliggør sig i den tekst, jeg arbejder
sprogligt med, også viser sig i en uendelig række af betydningsbærende billeder, der
lægger sig ud over hele den verden, jeg kender og erindrer, og gør den meningsfuld
på en ny og intens måde. Det mærkes knap nok som noget, jeg skaber eller tillægger
livet. Det er snarere, som om det har været der hele tiden som en følt men vanskeligt
artikulerbar fornemmelse, og at den ensomhed og meningsløshed, jeg oplevede i
forhold til den, alene var et udtryk for en manglede social kontekst.
De kontekste, jeg fandt, holdt kun til et vist punkt og lod sig derfor ikke udvikle til
egentlige fælleskaber. Dermed spolerede det mit almindelige sociale liv i stedet for at
realisere sig igennem det, og det var først, da jeg tog konsekvensen af det og tog min
ensomhed på mig, at projektet fik retning og præcision - som det blandt andet kommer til udtryk i denne tekst. Måske kan man sige, at den socialt helt løsrevne homerlæsning fungerede som en slags symbolsk artikulering af denne mere omfattende
frigørelse fra det sociale og dermed var med til at støtte den.
Tro kan i denne reflekterede sammenhæng - i modsætning den tro, som umiddelbart
og uden at jeg behøver at tænke over det, samler det univers, som jeg lever og handler i - defineres som evnen til på et overordnet plan at udvikle og fastholde en sådan
samlende følt forestilling om tilværelsens indhold og betydning - i modspil med de
meningstab og det fravær af mening, som også er en del af livets vilkår. Denne reflekterede tro samler sig - når det lykkes - i et umiddelbart engagement og fragmenteres
omvendt i ligegyldighed, opgivelse og fortvivlelse.
Den umiddelbart levede tro, hvad enten den er resultatet af en sådan integreret refleksionsproces eller ej, står på sin side i modsætning til den begrebslige rationalitets
videre analyse, som transformerer dens følte konkrethed til nye abstrakt, tænkte
tanker. Rationaliteten betegner her på en gang en desillusionering og et større vidsyn.
Man kan sige, at den, da jeg blev kom op i teenageårene, åbnede en ny og mere omfattende verden for mig, en verden, som fratog min tidligere tro dens mening, og som
jeg ikke uden videre magtede at flytte ind i og bebo i heideggersk forstand128 .
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Se s.172 ff.
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I første omgang berøvede rationaliteten mig mit følte livsgrundlag og gjorde mig
dermed hjemløs i min egen verden. Den skabte et tomrum, som var retningsløst og
rastløst - ikke ulig de kulturelle strømninger i tiden, som jeg dengang identificerede
mig med - ikke mindst eksistentialismen. Måske kan man sige, at både min egen og
tidens udfordring bestod i at lære at bebo, dvs. at føle sig hjemme i, en begrebsligt
opfattet verden - som netop ikke er sanktioneret ovenfra men alene af os selv. Den
deduktion fra det konkrete til det abstrakte, som er rationalitetens første skridt, måtte
efterfølges af en tilsvarende tilbageføring af abstraktionens mere omfattende mening
og betydning til det konkret sansede og levede. Som en ny form for tro.
Et eksempel på, at dette også samfundsmæssigt kan gøres og rent faktisk også
finder sted, er selve den humanistiske tanke. Denne kan beskrives som en række abstrakte antagelser om betydningen af det at være menneske, som ganske mange mennesker i dag faktisk evner at leve et ganske pænt stykke af vejen: Som når vi i katastrofesituationer vælger både som samfund og som privatpersoner at sende humanitær
hjælp til mennesker i lande som ellers opfatter som fjendtlige. Denne form for hjælpsomhed kan have mange motiver, men et af dem er uden tvivl den abstrakte opfattelse
af mennesket, som kommer til udtryk i humanismen. I den forstand og i det omfang
kan man sige, at mennesket i dag opfattes som helligt.
Disse former for helliggørelse (mennesket og solopgangen) er dog kendetegnet
ved, at de ikke er i modstrid med den rationelle analyse, men at den tværtimod komplementerer den i en ny følt syntese: Den følelse, jeg som moderne menneske får, når
jeg f.eks. vandrer i bjergene og om natten kan betragte den stjernehimmel, som normalt er skjult af civilisationens lyshav, må naturligvis adskille sig radikalt fra den
følelse, der ramte oldtidsmennesket, når han gik lidt væk fra det fælles bål, fordi den
baserer sig på en helt anden viden og forståelse.
For os er stjernerne ikke guder og vi kan derfor ikke tale direkte til dem, men til
gengæld ved vi, at himmelen ikke er en solid sfære, der ligger som en osteklokke
over jorden, men at den tværtimod strækker sig uendeligt og ufatteligt ud i evigheden. Tværtimod at løse og dermed lukke værensmysteriet, så åbner den moderne astronomi det faktisk. Jeg står og stirrer direkte ud i uendeligheden, en uendelighed,
der, så langt vores viden rækker, synes at være ordnet efter principper, der svarer til
den selvsamme rationelle fornuft, som vi betragter den med. Helt frem til den moderne fysik, som i sin kontraintuitive anderledeshed slår os med et nyt chok, som dog
endnu ikke helt er gået op for os.
Det, der holder os tilbage fra denne fordybelse er ikke vores viden eller fornuften
selv, men tværtimod den selvimponerethed og tro på vores egen magt over naturen,
som fulgte med den moderne videnskab og ikke mindst med dens teknologiske omsætning: Vi har gennem de seneste århundreder rationelt underlagt os verden (dvs.
denne lille bitte klode, som vi bor på) og gjort den til blot og bar materie for vores videnskabeligt baserede teknologiske udfoldelse. Men netop i disse år, hvor det igen
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begynder at blive tydeligt, at verdener, som de altid har gjort, selv de stærkeste og
tilsynelandende mest uovervindelige, med tiden bryder sammen og erstattes af andre
former for verden, som kan være helt uventet anderledes, er det måske igen ved at
blive muligt for os at se os selv i lyset af den uendelighed, som både tidsligt og rumsligt strækker sig netop uendeligt ud i alle retninger omkring os.
Denne hellighedens åbne, dvs. undrende, syntesedannelse er dog ikke kun mulig i
dette store og naturligt kosmiske perspektiv. At stå i Peterskirken kan på samme måde
være at stå i et kosmos. Det er skabt af mennesker, og dermed er fokus på den subjektive side af det møde mellem mennesket og det transcendente og dermed også uendelige, som også var kernen i min astronomiske betragten af stjernehimmelen. Ja,
ethvert møde med et moment af den fænomenale virkelighed, som går fra det til- til
det for-håndenværende, som Heidegger kalder det129, bør faktisk kunne åbne denne
hellighedens særlige værensundren, hvis jeg bliver et øjeblik ved det i stedet for
straks at fortabe mig i praktisk problemløsning: Som dørhåndtaget, der for et øjeblik
bliver synligt som det, det er i sig selv, når det ikke, som det plejer, uden videre bare
fører mig videre til det næste rum.

Virkelig- og personliggørelse
På det personlige plan må man også kunne kalde denne tilbageføring af det abstrakt
forståede til det konkret følte og erfarede for virkelig- eller personliggørelse. I starten
af mit studieforløb på psykologi lærte jeg f.eks. om det dialektiske princip som en del
af den marxistiske filosofi, der satte mig i stand til at forholde mig kritisk til de teoretiske modeller, jeg blev præsenteret for: De kunne være ensidige i deres forståelse
og dermed udialektiske. Senere opdagede jeg, at det samme gjalt for den måde mine
klienters tankeprocesser forløb på: Det de talte meget om, hang ofte sammen med
noget andet, som de netop ikke talte om, men som for mig indirekte blev synligt gennem det de sagde. Derfra bredte det sig ud og blev en del af den almene psykologiske
forståelse, som jeg henad vejen opdagede, at jeg kunne bruge i flere og flere konkret
menneskelige sammenhænge.
Den samme udvikling kan jeg se i min forståelse og anvendelse af de basale eksistensfilosofiske begreber som dérværen og væren-i-verden. De var svære at forstå, da
jeg læste om dem, men gennem mange års anvendelse på stadig flere typer af
konkrete fænomener er de blevet stadig mere virkelige for mig, indtil jeg på et tidspunkt kunne sige, at det var sådan, jeg umiddelbart så og følte tilværelsen. I dag er
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som det, vi bare bruger uden at bemærke det, og det for-håndenværende som det, der falder os i øjnene, fordi
det pludseligt ikke fungerer i sin umiddelbare sammenhæng.
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de en uadskillelig del af min fungerende virkelighed på samme måde som tyngdeloven: Jeg tænker ikke over det, men det er sådan, jeg tænker.
Med tiden kan begreberne blive så tilvante, at jeg glemmer deres erfaringsmæssige
sammenhæng, men i princippet, hvis jeg holder mig intellektuelt vågen overfor min
tankes præmisser, har jeg mulighed for til stadighed at justere mine begreber i forhold
til de praktiske erfaringer, jeg gør mig. Det er bl.a. det, der i dette projekt har ført til,
at at jeg har måttet udvide min forståelse af dialektikken med begrebet kompleksitet.
Overordnet handler fordybelse om de meningsstrukturer, jeg engagerer mig i verden
med. Fordybelsens integrative funktion ligger primært i samspillet mellem intuition
og refleksion: Jo dybere jeg er i stand til at lytte mig ned i min intuitive fornemmelse,
som den mærkes i forskellige sammenhænge, samtidigt med at jeg artikulerer det, jeg
mærker visuelt, metaforisk eller begrebsligt rationelt, desto mere vil jeg forbinde mig
med mig selv og min baggrund og desto dybere en klangbund vil mit liv og mine
handlinger få.
Eller sagt med lidt andre ord: Jo mere jeg er i stand til at fordybe dette integrerende samspil mellem intuition og refleksion, desto mere af min kropsligt følelsesmæssige, visionære og sprogligt reflekterede helhed vil jeg kunne råde aktivt over.
Det betyder, at det jeg tænker, vil kunne udvikle rødder, der gennemtrænger hele min
væren helt ned i mine instinktive fornemmelser, samtidigt med at jeg vil være i stand
til at forholde mig reflekteret til flere og flere aspekter af denne helhed og dermed inddrage dem i en reflekteret udviklingsproces.
Metoden er at mærke det, jeg føler, og at tænke over det, jeg mærker, samtidigt
med at jeg udfolder større eller mindre dele af det mellemliggende spektrum af
erindringer, drømme, forestillinger og visioner som en del af artikulationen og som en
støtte for den.

Indlevelse og multiperspektivitet
Indlevelse er det aspekt af fordybelsen, som gør min verden levende og beboet af andre væsener, der er bevidste som jeg selv men på måder, der adskiller sig fra min
egen. Den baserer sig på den helt umiddelbare genkendelse af bevidsthed og subjektivitet, som Heidegger betegner som medværen, men den går en hel del videre end
det.
Genkendelsen er basal, givet med vores biologi og noget vi har til fælles med
dyrene. Jeg kan ikke overse eller bortforklare den uden at gøre vold på det, jeg umiddelbart føler. Det samme gælder for den medfølelse, som sætter mig i stand til umiddelbart at føle den anden som mig selv.
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Indlevelsen er kendetegnet ved, at jeg derudover sætter mig i den andens sted og
forsøger at se, forstå og føle den andens verden, som jeg forestiller mig, at han selv
ser, forstår og føler den. Der er således tale om en kompliceret forestillingsdannelse,
som kan være mere eller mindre i overensstemmelse med det, den anden reelt
oplever.
I sine basale former vil den helt og holdent være styret og begrænset af det perspektiv, som min egen interesse sætter - som i eksemplet med aben, der viser sin
erigerede penis til hunnen, samtidigt med at den skjuler den med hånden for den
dominerende han130 . På samme måde vil jeg i pressede eller på anden måde følelsesladede situationer typisk se den andens subjektivitet i lyset af min egen: Jeg kan f.eks.
se dig som stor og magtfuld i lyset af min egen selvusikkerhed eller som vred eller
seksuelt opstemt i lyset af min egen vrede eller sexuelle lyst.
I modsætning til genkendelse er indlevelse således ikke noget, der er givet med
min menneskelighed i sig selv. De fleste af os lærer det i større eller mindre grad i løbet af de første leveår, men for nogle vil det livet igennem være vanskeligt at indgå i
sociale situationer ud fra andet end deres eget perspektiv. Denne egocentri kan være
emotionelt og/eller kognitivt betinget og skal som nævnt forstås relativt i forhold til
den emotionelle situation, personen befinder sig i. Stærke følelser er i sig selv egocentriske.
En mere udbygget ikke egocentrisk form for indlevelse kræver, at jeg aktivt sætter
mig i den andens sted og begynder at udforske verden, som den ser ud set fra hans
perspektiv og ud fra de særlige subjektive karakteristika, som jeg kender hos ham.
Det kræver, at jeg er i stand til for en tid at stille mine egne interesser i bero for at
lade den andens blive tydelige for mig, sådan som de er i sig selv - dvs. adskilt fra
den relation han har til mig. Da udgangspunktet for at forstå den andens subjektivitet
af naturlige grunde altid må være min egen - det er den eneste jeg har at sammenligne
med - kan dette kun gøres i relativ forstand.
Jeg har dog mulighed for at kvalificere min indlevelse både gennem objektiv udforskning af den andens verden og ved at tale med ham. Indlevelse adskiller sig fra
den blotte forståelse ved at være følt forståelse, og den adskiller sig fra det man almindeligvis forstår ved psykologisk forståelse ved at åbne de i sig selv objektiverende psykologiske betegnelser i deres fænomenologiske indhold.
Denne form for indlevelse er således en tilgang til verden, som jeg kan vælge at gå
ind i og at udbygge. Da den kræver, at jeg i et vist omfang abstraherer fra mine egne
umiddelbare interesser, ligger den ikke helt ligefor, men for mit eget personlige vedkommende fulgte den naturligt af mit arbejde som eksistentiel psykoterapeut, hvor
jeg jo netop bliver betalt for indenfor nogle bestemte rammer at sætte mine egne interesser til side for at være der for den anden.
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I mit arbejde åbnede der sig en verden for mig, hvor jeg udover at leve mit eget
personlige liv uden videre på anden hånd kom til at gennemleve et næsten ubegrænset antal liv eller i det mindste livssituationer, som alle var kendetegnet ved på
den ene eller den anden måde at eksemplificere menneskelivet som sådan. Det gav
mig et nyt perspektiv på selve det at være menneske, som det så ud set ud fra mange
perspektiver.
Ved - udover at reflektere over det liv, som jeg selv levede - omend på anden hånd
at gennemleve alle disse liv, som alle på hver deres måde og ud fra hvert deres
særlige perspektiv reflekterede menneskelivet generelt, fik jeg en form for indsigt i
livet og dets former, som man kan kalde multiperspektivisk: Hver ny klient betegnede
en ny og helt særlig måde at forholde sig til de samme relativt enkle vilkår på - dvs.
et nyt perspektiv på det at være menneske.
Det er den samme form for perspektiv, jeg har forsøgt at brede ud over min livspraksis generelt: I mine studier af livets forskellige former, i min måde at opleve naturen
på, og når jeg færdes blandt mennesker og i menneskeskabte miljøer. For nogle år
siden var jeg f.eks. på en vinterrejse til de kirgisiske bjerge for at kigge efter sneleopard. Vi så ikke nogen, men vi så sporene efter en, og en nat, mens jeg lå i teltet i min
sovepose, hørte jeg et skrig tæt på, som turlederen efter min gengivelse fortolkede
som en hun, der kaldte på sin unge.
Rejsen affødte følgende betragtninger:
At se subjektivitet objektivt, dvs. i en anden levende krop, er at se nogen se, dvs. intension og selv-bevidsthed. At se en sneleopard se, at se de vilde bjerggeder eller for
den sags skyld træerne og buskene sanse. At se intentionaliteten i et landskab som det
snedækkede og dybfrosne landskab, som jeg opholder mig i i disse dage.
Det er klart anderledes end at opholde sig i et gammelt kulturlandskab med en
række historiske lag, som man kan møde det i mellemitalien. I begge tilfælde er det,
jeg ser, dog sporene efter tilstedevær - dets veje så at sige. Jeg ser ikke landskabet se.
Det, der så, er gået andetstedshen, eller er i det mindste ikke det samme som sine
veje. Et landskab kan dog gennem de spor, det levende har efterladt sig, komme til at
emme af liv, og jeg kan fornemme og indirekte være i kontakt med dette fraværende
tilstedeværs nærvær - indtil jeg pludseligt fanger en fugls blik og direkte ser seen.
Selve denne seen er noget andet end det, den anden konkret ser, og som kan være
hinsides enhver forestillingsevne. Men jeg kan faktisk se en fugl, se mig, se. Selve
mødet er - som i virkeligheden ethvert møde - en uløselig gåde, men det er et møde og
dermed en åndelig erfaring. Jeg så ikke nogen sneleopard, men det, som alligevel gav
jagten på sneleoparden en åndelig dimension, var, at jeg, når jeg fulgte dens spor,
uden videre kunne leve mig ind i dens første persons perspektiv fremfor at se dens
bevægelser som genetisk programmeret tredie persons adfærd: Når jeg et sted så
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sporet skifte retning, så så jeg sporene af et erkendelsesøjeblik og en intenderet handling: Lige der - på dette sted og i det øjeblik - har den fået en ny opfattelse af sin
situation og har skiftet retning.
Det er denne særlige første persons indlevelse, der adskiller denne form for indlevelse fra at være blot og bar antropomorficering: Min bestræbelse går på at se
sneleopardens verden ud fra dens egne naturgivne præmisser - vel vidende at det som
i enhver anden indlevelse kun kan gøres til et vist punkt. Sneleopardens subjektivitet
er radikalt anderledes end min egen, og den forbliver derfor i sidste ende et mysterie,
som jeg kun har få forudsætninger for at leve mig ind i.
Disse forudsætninger er dog tilstrækkelige til, at jeg kan finde røde tråde i dens
adfærd, som gradvis åbner op for dens kognitive og motivationelle liv. På samme
måde, som når det drejer sig om mine medmennesker, vil jeg aldrig komme til at
forstå den, som den forstår sig selv, men jeg lærer den at kende som en fjern, fjern
fætter, som lever i en fuldstændigt anden verden og på nogle fuldstændigt andre
vilkår end jeg selv. Jeg læser dog dens spor og forstår, at den forstår, og ikke mindst
forstår jeg, at den, selvom jeg ikke ser den, er til stede i landskabet som et subjektivt
tilstedevær på samme måde, som jeg selv er det, og hvis jeg alligevel skulle møde
den, ville jeg formodentlig kunne se, om den har fået øje på mig, og måske også, om
den har set, at jeg har set den.
Set i tilbageblik synes jeg, at ovenstående beskrivelse illustrerer de to grundlæggende
aspekter af indlevelsen: Dels den helt umiddelbare genkendelse af subjektivitet, som
jeg både selv føler og uden videre også ser hos den anden, hvad enten der er tale om
en fugl eller den blot forestillede sneleopard. Og dels selve den gradvist og gennem
undersøgelse og refleksion opbyggede indlevelse.
Man kan sige, at indlevelsen lægger en ekstra dimension til ens måde at være og fungere i sin medverden på: Udover at se tingene fra mit eget første persons perspektiv,
kan jeg også se dem ud fra den andens perspektiv. Dette rummer en fare for, at jeg
glemmer mit eget til fordel for den andens, men hvis jeg kan fastholde det, og derfra
se situationen som en overordnet helhed, så får jeg et nyt og tredje perspektiv på tingene, som overskrider både dit og mit.
Ideelt set er det den forståelse, vi arbejder ud fra, når vi arbejder sammen i en
gruppe om et fælles projekt. Hver enkelt deltager er opmærksom ikke bare på sine
egne men også på enhver af de andres behov for at kunne udfylde hver deres særlige
rolle i forhold til at nå det fælles mål. Som enkeltdeltager ser jeg det fælles projekt
ovenfra og ud fra de opgaver eller roller, der ligger i det, på en måde, der i et eller
andet omfang er indlevende i forhold til de andre deltageres position. Nogle gange
forløber det umiddelbart, og andre gange er jeg nødt til lige at bremse mig selv i min
egocentri og tænke situationen efter for at foretage det nødvendige skift i perspek300

tivet. Det bliver sværere, når der opstår konfliktsituationer, og følelserne kører op.
Stærke følelser er i sig selv egocentriske i deres perspektiv.
Set i dette overordnede perspektiv bliver det også tydeligt, hvordan vi subjektivt i
vores samvær ikke bare polariserer og komplementerer men også spejler og genspejler os i hinanden. I et parforhold f.eks. komplementerer vi ikke bare hinanden som
hånden og handsken, jeg genspejler også i de sider af den anden, som netop er
specielle for ham eller hende, og realiserer således uden (sædvanligvis) at være opmærksom på det det fremmede i mig selv.
At udvekslingen er komplementerende indebærer, at det vi i første omgang og mest
åbenlyst realiserer er den andens modpol, men da polerne tilsammen udgør en enhed,
og det ene derfor ikke kan forstås uden det andet, så vil jeg også sekundært udspille
netop de aspekter af den anden, som jeg opfatter mig selv i modsætning til, som mig
selv. Hvis jeg f.eks i mit parforhold polariserer som følelsesladet i forhold til hendes
kølighed, så vil jeg samtidigt i andre sammenhænge reagere med kølighed på hendes
følelsesladethed.
Det betyder, at jeg gennem forskellige menneskelige relationer har mulighed for at
realisere flere sider af mit menneskelige potentiale, og at dette ikke bare er personligt
men i sidste ende også almenmenneskeligt: I mit møde med dig vil jeg møde noget,
som er anderledes og fremmedt, men som alligevel også viser sig at være mig selv.
Og til sidst går det måske op for mig, at det jeg er på vej mod at realisere er det menneskelige som sådan. Det er den samme realisering af det generelle i det konkrete,
som her er en selv, som jeg ovenfor kaldte multiperspektivitet, og som igennem det
nære møde med andre mennesker giver mig mulighed for at blive menneske på et højere og mere generelt niveau.
I dette tilfælde kræver dog, at jeg bliver opmærksom på dette andet, som jeg netop
ikke opfatter som mig selv og måske endda tager afstand fra hos den anden: dvs. køligheden i min følelsesladethed.
Denne særlige på en gang polariserende og genspejlende logik blev for år tilbage synlig for mig i min undervisning i psykologi, hvor jeg i min gennemgang af den eksistentielt fænomenologiske tilgang til faget udviklede en metode, som var dialogisk i
den forstand, at jeg opmuntrede de studerende til løbende at komme med spørgsmål
og indvendinger til de ting, jeg gennemgik.
Det betød, at de studerende selv blev bærere af de polariteter, som lå i stoffet: Der
var sædvanligvis nogle, der havde indvendinger til det ene, og andre til det andet og
andre igen, der havde indvendinger til indvendingerne, og i debattens løb blev flere
aspekter artikulerede og dermed også flere polariteter, og i særligt intense øjeblikke
lykkedes det os at få løftet hele emnets kompleksitet op i et perspektiv, som var mul301

tiperspektivisk i den forstand, at det i samme moment betragtede det samme
fænomen ud fra en række forskellige synsvinkler.
Man kan sige, at vi i fællesskab skabte en subjektiv form, som var næsten objektivt til stede i rummet som noget, vi kunne betragte i fællesskab, men naturligvis
stadig ud fra hvert vores perspektiv og med hver vores forudsætninger, og formodentlig var det kun mig selv og nogle få af de mest engagerede studerende, som nåede
med op i det overblik, hvor multiperspektiviteten reelt realiseredes.
Som gruppefænomen kan man sige, at denne forståelsesform står som modpol til
den følelses- og tankemæssige sammenflyden, som man i ekstreme tilfælde kalder
massepsykose. Helt grundlæggende må man kunne sige, at multiperspektivitet opstår,
når jeg på en gang lever mig ind i flere modsatrettede subjektive perspektiver på den
samme situation - det være sig et parforhold, et vejkryds eller en social organisation.
Som begreb svarer det til kompleksitet, men hvor kompleksiteten betegner forhold,
som kan iagttages og beskrives objektivt, så betegner multiperspektiviteten kompleksiteterne i deres subjektivt forstående former.
Set i forhold til den måde, vi normalt indenfor vores kulturkreds opfatter virkeligheden på, betegner allerede den subjektivt indlevende tilgang til bevidsthed som sådan
et radikalt brud: Prøv bare at betragte en svine- eller kyllingefarm ud fra dette perspektiv. Det samme gælder dog også for den måde vi betragter mennesker på.
Den mere eller mindre afsjælende objektivering er langt enklere og mere bekvem,
fordi den sætter os i stand til at handle på andres vegne uden at inddrage dem - når vi
f.eks. som politikere skal lave en ny skolereform. Hvis vi skulle tage højde for alle de
involverede perspektiver, ville initiativet drukne i indre modsigelser, men det er tydeligvis også der, at politikerne igen og igen får deres øretæver. De tager ikke højde
for de mennesker, deres tiltag involverer.
Det er naturligvis svært at være politiker lige her, fordi store politiske beslutninger
sædvanligvis involverer utroligt mange perspektiver, og fordi vi som samfund ikke
har et offentlighedssystem, som magter at artikulere disse perspektiver og bringe dem
i udveksling. Derimod ligger tilgangen lige til hånden for en psykolog - både når han
arbejder med individer, par og organisationer. Det vil også helt naturligt være sådan,
at vi indenfor rammen af en velfungerende familie vil betragte hinanden og vores
fællesskab.
De fleste menneskers evne for indlevelse er dog begrænset, og jo mere pressede vi
er, og jo flere individer et fællesskab består af, desto vanskeligere bliver vilkårene
også for indlevelsen. Objektiveringens logik er enklere og i modsætning til subjektiviteten uden videre synlig. Indlevelsen derimod er bare en forestilling, som i sig
selv kræver indlevelse for overhovedet at blive bemærket.
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Det multiperspektiviske perspektiv baserer sig på indlevelse og er derfor stadig et
som-om perspektiv. Det betyder, at det ligesom indlevelsen kan være mere eller mindre kvalificeret, og selvom det sædvanligvis vil kunne sige noget væsentligt om den
anden og det fælles, så er det i første omgang et udtryk for den oplevendes eget perspektiv.
Multiperspektivitet kan ses som en personlig måde at anskue og være i en kompleks social situation på, hvad enten jeg står som underviser på et hold eller sidder på
et torv i byen og kigger på folk, der går forbi. Jeg forbliver mig selv, samtidigt med at
jeg åbner mig for perspektiv på perspektiv, indtil helheden folder sig ud som en sammenhængende subjektiv struktur af polariteter og genspejlinger af polariteter. Jeg
forbliver selv en sådan polaritet, samtidigt med at jeg genspejler denne helhed af
polære genspejlinger.
Det svarer vel til det forhold forfatteren af en kompleks roman har til sin tekst,
mens han skriver på den: Det er ikke nok, at han lever sig ind i de enkelte personer,
han må også leve sig ind i deres indlevelse i hinanden. Også i det levede liv er den
multiperspektiviske indlevelse en kreativ akt, men den er kreativ i forhold til noget,
der samtidigt er konkret forløbende virkelighed, og hvis jeg selv er aktivt handlende i
forhold til den, som i undervisningssituationen, vil min indlevelse være begrænset af
den rolle, jeg selv har, og det overskud, jeg har i forhold til den. Ofte vil jeg f.eks.
glemme den studerende, som ikke deltager aktivt eller hvis forståelse er skæv i
forhold til det samlede billede.
Det samme gør sig selvfølgeligt gældende, når jeg sidder på torvet i en fremmed
by: Den ene indlevende fornemmelse modificerer eller korrigerer den anden, som når
jeg kigger på cafegæsternes liv i forhold til tiggerne eller de udstødte ovre bag kontainerne, men ofte vil min egen velbjergede feriestemning lægge et gyldent skær over
det hele, eller min skræmthed over det fremmede vil give det et skær af uhygge og
barbari.
Som en reflekteret, fænomenologisk tilgang er selve denne flertydighed en del af
tilgangen: Jeg ved, at når jeg taler med tjeneren om situationen i det land, hvor jeg
holder min ferie, så er det et møde på tværs af forskellige virkeligheder, samtidigt
med at faktuelle forhold som borde, stole og kaffekopper er de samme for os begge.
For ham har det hemmelige politi, som måske lytter med, en virkelighed, som det
ikke har for mig. Det er let for mig at tage det let, og hvis jeg ikke tager mig i det, ler
jeg der, hvor han bliver skræmt.
Det samme begrænsning gælder i forholdet til mine nærmeste. Reelt, når jeg kigger tilbage, nåede jeg nok aldrig at lære mine bedsteforældre at kende på et personligt
plan. Deres væren blev stort set kun set ud fra mit barnlige egocentriske perspektiv.
Det er først senere, at jeg er begyndt at tænke på dem som eksistentielt levende mennesker som jeg selv.
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Selv de partnere, jeg har haft, og som jeg har forsøgt at forstå og forstå: Reelt har
jeg været altfor fanget af mit eget polære perspektiv som forstående til at kunne forstå
mig selv, sådan som hun forstod og responderede på mig. I de afgørende øjeblikke
var jeg altfor optaget af at forstå og at få hende til at forstå det, jeg forstod, til reelt at
kunne leve mig ind i det hun så, når hun i det øjeblik så mig ind i øjnene. Jeg havde
nok ikke nogen særlig dyb indlevelse i, hvordan det var for hende at blive forstået på
den måde. Indlevelse og intersubjektiv fordybelse kræver, at der er en vis afstand, for
at få plads til at folde sig ud. Derfor er det sjældent vores nærmeste, at vi er tættest på
i denne forstand. Her er forpligtetheden og dermed også følelserne simpelthen for
stærke.
Det multiperspektiverede univers er først og fremmest kendetegnet ved at være levende - direkte eller indirekte. Når jeg går ud på min altan, så ser jeg levende væsener,
som bevæger sig rundt blandt levende væsener, men derudover ser jeg også genstande og systemer af genstande, som er resultatet af intenderede handlinger. Der er
selve boligkarreen, som er resultatet af en første samlet byggeplan, men mennesker
har boet her i en række årtier, og deres virken har sat deres spor, hvoraf nogle er synlige og andre erindringer eller historie. Cement og asfalt f.eks. er kommet og gået:
engang var det nyt og hygiejnisk, og siden har det givet plads for græs og buske. Naturens intensioner har fået sin klare men underordnede plads i det menneskeunivers,
jeg står og kigger udover. Duerne er skadedyr, der skider over det hele, men på landet
holder jeg meget af dem. Når jeg ser nærmere efter, er det nøjagtigt den samme slags
duer.
Det er et levende og mangedimensionelt univers. Der er perspektiver, som kræver
at jeg tænker over det for overhovedet at blive opmærksomme på dem: Jeg ser umiddelbart solsortens skarpe blik, når vi får øje på hinanden, og når jeg lader blikket
glide ned over rækken af vinduesrammer, fornemmer jeg ligeså umiddelbart livet
inde bag, men der er også mikrolivet i græsset og i vindueskrogene.
Selvom det er gennemtrængt af intenderet subjektivt liv på samme måde som det
tidlige menneskes besjælede univers, så er det meget anderledes end det. Det er ikke
på samme måde formet i mit eget menneskelige billede. Det er en besjælet verden,
men den er ikke beboet af menneskelignende ånder: Jeg kan godt forsøge at tale til
fuglene og måske endda få en fornemmelse af, at de reagerer på min stemme, men i
givet fald reagerer de på samme måde som på andre dyrestemmer. Jeg ved godt, at de
er fugle, og det er netop den subjektive og dermed skjulte anderledeshed, der vækker
min undren og mit forsøg på indlevelse.
Det er en verden, der er gennemtrængt af bevidsthed og af sam- og modløbende
hensigt, men disse hensigter forløber efter lovmæssigheder, som kan undersøges objektivt, og den forener sig uden besvær med den verden, som naturvidenskaben
beskriver for os, samtidigt med at den lægger en ekstra altgennemtrængende dimen304

sion til den: Den er besjælet, og vi er uden videre nødt til at behandle den med en respekt, som er helt fremmed for teknologiens verdensforståelse. Det er ikke længere
muligt som med Descartes at skelne skarpt mellem res extensa og res cogitans: Extensa er netop kendetegnet ved et langt stykke af vejen også at være både cogitans og
cogitatus131 .
Set i forhold til fordybelsen og den samlede integration af den subjektive helhed er
indlevelsen således det, der modvirker den afsjælende mekanisering af verden, som
kom ind i vores livsopfattelse med den livsfilosofiske generalisering af den naturvidenskabelige metode, og den giver på denne måde liv og bevidsthed til min verden
uden at antropomorficere og befolke den med guder. Derudover åbner den op for det
eksistentielle og dermed også egocentriske perspektiv, som stadig ligger i verdensfordybelsen som sådan, i en særlig form for multiperspektivisk intersubjektiv verdensforståelse.

131

Udstrakt, tænkende og tænkt (latin).
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12. kapitel: Perspektivering
Den personlige virkeliggørelse
Jeg afsluttede tekstens teoretiske del med at skitsere et potentiale for en videreudvikling af den menneskelige bevidsthedsform. Det er dette potentiale, som jeg her i
den praktiske del har forsøgt at efterprøve på det personlige plan. Dette har
naturligvis kun kunnet lade sig gøre som en strømpil: for at få en fornemmelse af om
jeg overhovedet havde fat i en ende. Den endelige realisering må, som jeg tidligere
har understreget, være kollektiv, og som vi har set med de tidligere bevidsthedstransformationer, vil det indebære en række komplekse, modsætningsfulde og for det
enkelte individ helt uoverskuelige processer, som snarere vil tage årtusinder end
århundreder.
Når man ser på den begrebsbaserede transformation, som indtil nu har været under
vejs i mere end 2500 år, så må man sige, at den stadig er i gang og indtil nu er forløbet i en form for avant-garde repræsenteret primært af den vestlige filosofi og videnskab. Det er en avant-garde som også i dag - når man ser det i et globalt perspektiv forløber i et intenst modspil med forestillingsformer, som trækker os tilbage mod
tidligere tiders måde at konstituere den ideologiske verden på. Det er ikke mindst
blevet tydeligt i den måde den muslimske diskurs har kunnet erobre mediebilledet
efter den kolde krigs afslutning, men Barak Obamas lettere messianske kampagne i
2008 er også et eksempel på den socialt organiserende kraft, der stadig ligger i det religiøse verdensbilledes ikoniske former. Som menneskehed kan man ikke sige, at vi
lever i en verden, der er konstitueret af rationelle begreber.
Det skal dog ikke holde mig tilbage fra at afslutningsvis at forsøge at sammenfatte, hvor langt jeg mener, at det er lykkedes mig selv - som medlem af denne
skævvredne avant-garde - gennem dette syvårige eksperiment at bringe min egen bevidsthedsform i forhold til disse i virkeligheden to bevidsthedstransformationer, som
vi som moderne veluddannede mennesker132 allerede er involverede i: I vores
bevægelse frem mod en form for rationalitet, som primært hviler på sprogligt definerede begreber, men som derudover også formår at integrere de to ikke-begrebslige
forståelsesformer i sin forståelse.
På det personlige plan kan man sige, at færdiggørelsen af denne tekst betegner løsningen på et næsten livslangt dilemma: Den måde, jeg har grebet dette projekt an på,
har været et forsøg på at finde en arbejdsform, som var mere integreret, end de måder
132

Når jeg taler om moderne veluddannede mennesker, mener jeg her primært og både på godt og på ondt
mennesker, som er uddannede indenfor den vestligt europæiske tradition uafhængigt af, om de er svenskere
eller kinesere. Det er heller ikke udtryk for en nedvurdering af den betydning andre traditioners viden har
eller kan få for den videre udvikling.
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jeg tidligere har arbejdet på. Der har altid, når jeg skrev, været en afgrund mellem de
ideer, jeg gik til arbejdet med, og selve den lineære skriveproces, som skulle udvikle
dem diskursivt fra projektbeskrivelse til konklusion. Det var en konflikt, som jeg hver
gang oplevede med stor angst. Det blev et spørgsmål om liv eller død - eller mere
præcist: sammenhæng eller kaos.
Sådan har det ikke været denne gang. Jeg havde fra starten besluttet at lade den
begrebsbaserede rationalitet og med den skriveprocessen følge intuitionen i stedet for
som tidligere at forsøge at styre den ovenfra. Denne åbenhed ind i det endnu ikke
forståede skabte fra starten en større usikkerhed med hensyn til sammenhængen og
det endelige resultat, og det har da også betydet en lang række af både små og lidt
større svimmelhedsanfald, hvor jeg følte, at jeg var røget af sporet, men da det nu var
en accepteret del af processen, tog jeg det med ro og opdagede igen og igen, at det,
jeg i første omgang oplevede som et sammenbrud af den overordnede struktur, integrerede sig på et højere niveau. Dette skete igen og igen - ikke mindst fordi det jo er
en del af min metode hele tiden at se efter modpoler til det, jeg netop er ved at få styr
på.
Udgangspunktet var den mere eller mindre usynlige vision, som jeg i tilbageblik
så som styrende for det - som jeg oplevede det - ikke specielt vellykkede liv, jeg indtil
da havde gennemlevet. Det ville, når jeg så nærmere på det, sige det i højere grad
følte end sete kompleks af usammenhængende men alligevel stærkt motiverende
forestillinger, som havde saboteret mine halvhjertede forsøg på at leve det, man
kalder et normalt liv. Set i dette perspektiv så jeg pludseligt en klar omend splittet og
lidt fantastisk målrettethed, som på godt og på ondt havde bragt mig derhen, hvor jeg
var.
Det var dette stærkt følte men rodet tænkte fantasteri, som jeg på et tidspunkt,
hvor jeg ikke følte, at jeg havde så meget at tabe, valgte at tage på mig som skæbne
og at satse den sidste tredjedel af mit liv på at få det foldet ud i den form, det måtte
have, og som jeg ville være i stand til at give det. Jeg havde på forhånd accepteret, at
jeg var ude af stand til at overskue og dermed foregribe denne proces, samtidigt med
at det var en del af dens dynamik, at jeg forsøgte at gøre det. Jeg har derfor fra starten
skrevet op mod en disposition, som dog ændrede sig for hvert skridt, jeg tog. Det
umiddelbart styrende var min interesse og den indre logik, som fulgte af den, og som
ofte bragte mig i helt uventede retninger, som sidenhen måtte sammenholdes med
helhedens bevægelse.
Det har været en væsentligt mere tidskrævende proces, end hvad der ville have
været acceptabelt, hvis dette havde været en traditionel videnskabelig afhandling,
som jeg skrev som led i en akademisk karriere. Den har krævet hele mit liv, men den
har også givet mig det. I det omfang jeg formåede at respektere og følge de lovmæssigheder, som disse processer forløber efter, så fulgte resten næsten af sig selv, og
ganske langsomt trin for trin foldede de forskellige perspektiver på livet sig ud i det
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altomsluttende perspektiv på livet som sådan, som er det, jeg har forsøgt at beskrive i
det foregående.
Det handlede om at leve og realisere det liv, som lå indenfor rammen af min
skæbnes særlige muligheder og begrænsninger. Et stykke af vejen kan det beskrives
som en selvrealisering i klassisk forstand, men på samme måde som visionen ikke
bare udfoldes men samtidigt også skabes gennem en række indsigter og valg, så realiseres livsformen også først i det konkrete og frie møde med livssituationer, som
ikke kan forudsiges. Det gælder for mit liv som tekst på samme måde som for mit liv
iøvrigt.
Det er ikke noget, man alene kan tænke sig frem til eller bare føle og mærke sig til.
Det er heller ikke et spørgsmål om at få den ene helt store lysende ide eller åbenbaring, hvoraf alt andet følger af sig selv. Det kræver netop, at man får hele sit potentiale
til at spille sammen på en afbalanceret måde. Det er det, som har været hensigten
med dette projekt både som livsprojekt og som tekst.
Denne balancegang er selvfølgeligt ikke et enten-eller, og i hvor høj grad det er
lykkedes må objektivt set være op til den enkelte læser at vurdere. Der er givetvis
passager, hvor den følte magi overdøver den sproglige og begrebslige eksplicitering,
og andre, hvor den sproglige logik har ført mig længere frem, end min konkrete indsigt har kunnet følge med til. Det har faktisk krævet en række gennemlæsninger selv
at forstå både sammenhængen og rækkevidden af det, jeg skrev.
For mig selv har det først og fremmest været den måde, jeg har levet på i de syv
år, der er gået, fra jeg i 2008 afstak min retning til nu, hvor jeg skriver denne konklusion. Der var fra starten en stor smerte forbundet med både beslutningen og processen, en smerte som dog henad vejen har transformeret sig til glæde. Projektet fortsætter udover sin afslutning som det, jeg har kaldt meningsfylde - dvs. den række af
døre, som jeg undervejs har åbnet i alle retninger, og som gør, at jeg f.eks. kan blive
ved med at fordybe mig i mange af de områder, jeg nu har beskrevet. Måske vil jeg
om nogle år kunne skrive den samme tekst igen på et højere indsigtsniveau. Det er
dog også muligt, at der åbner sig et nyt perspektiv og med det et nyt livsprojekt. Hvis
ikke jeg forinden når det, som er alt personligt livs endemål, og forsvinder bort i senilitet eller ophører med et puf, som jeg måske ikke engang selv bemærker.
Det er klart, at det jeg har bedrevet her også må forstås som en form for personlig
myteskrivning. De opfattelser, vi danner os af os selv, er givetvis noget af det mest
luftige, der overhovedet findes, og alligevel er de dem, der er styrende for vores personlige liv, og det er helt afgørende, at vi udvikler selvopfattelser, som kan fungere
positivt for os. Et langt stykke ad vejen er de lavet af det samme stof som de religiøse
forestillinger, og de har de samme funktioner: De er udtryk for en søgen efter en
sandhed, denne gang sandheden om os selv; de søger at indplacere os socialt i forhold
til vores medmennesker, som har deres egne måske helt anderledes forestillinger om
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os, og endeligt søger de at beskytte os mod former for selvindsigt, som vi ikke ønsker
eller magter at bære.
Der er derfor meget på spil, og selvom vi som eksistentialistisk orienterede mennesker lægger vægt på at udvikle former for selvforståelse, som ikke bare virker men
også er nogenlunde i overensstemmelse med den virkelige virkelighed, så er
fortællingen om mig selv under alle omstændigheder en myte. Det gælder også for
den, som er blevet udviklet igennem denne tekst. Den står også helt klart ved at være
tænkt som en positiv myte i modsætning til en eller flere mulige negative, som jeg
ligeså godt kunne have udviklet, men med meget anderledes konsekvenser for mit liv.
De negative myter er dog også vigtige, fordi det er gennem accepten af det negative i vores liv, at det positive får prægnans og retning. Jeg kender godt både mine
egne og min situations begrænsninger, og jeg har følt den smerte, som er forbundet
med dem, og det er på den baggrund, at jeg kan glæde mig over det positive billede,
som det gennem denne tekst er lykkedes mig at tegne af den udvikling, jeg har været
igennem og dermed også det liv, jeg har levet, og det sted, jeg indtil videre er nået
frem til.
Det er den samme dynamik, som den jeg i mit arbejde som psykolog har forsøgt at
praktisere i forhold til mine klienter, og man kan sige, at denne dynamiske form for
mytografi udgør projektets selvterapeutiske aspekt.

Den almene virkeliggørelse
Så mangler jeg bare endnu et sidste fokusskift i denne årelange tour de force udi
livets store spørgsmål. Efter at have fordybet mig ind i mit eget subjektive perspektiv,
skal jeg igen have slået skyklapperne ud for at kunne tage stilling til den almene betydning af disse erfaringer, som henimod slutningen af denne praksis del er blevet
mere og mere personlige.
Med udgangspunkt i menneskets biologiske skæbne som invasiv art har jeg på det
kollektive plan postuleret en slags intellektualistisk amokløb mod afgrunden på et
tidspunkt, hvor vi som art stadig et langt stykke ad vejen ligger under for tidligere
tiders religiøse forestillinger. Dette sidste er blevet tydeligt efter kommunismens ikke
bare historisk konkrete men også ideologiske sammenbrud og islamismens indmarch
som ideologisk faktor i den kapitalistisk-demokratiske verden: Vi er i dag nødt til at
forholde os til anskuelsesformer, som vi indtil for nyligt mente at have afsluttet med
middelalderen.
Mit bud på en modvægt mod dette amokløb har været at finde nogle pejlemærker i
retning af en bevidsthedsform, som uden at fratage den begrebslige rationalitet dens
progressive funktion inddrog den i et integrerende samspil med dén intuitive
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fornemmelse, som med sit på en gang bredere og dybere perspektiv kan sikre progressionens afbalancering i forhold til den menneskelige erfarings helhed. Den kritiske og videnskabelige fornuft er skridt for skridt det, som skal bringe os videre, men
det er vores visionære evne, der som det tredje element i trialogen samler disse
mange enkeltskridt i en sammenhængende og motiverende forståelse. På det samfundsmæssige niveau svarer det til den religiøst eller filosofisk baserede ideologidannelse, som udover at samle vores viden om verden i en overordnet forståelse også
samler os socialt til et fællesskab.
Ideologi i denne forstand samler vores viden i en overordnet og motiverende
forståelse, samtidigt med at det etablerer os som kollektivt subjekt og sætter os i
stand til at handle som fællesskab. Foruden at give os en fælles viden at handle ud fra
giver den os en fælles etik og holdning, som kan være styrende for den måde vi forvalter og udvikler vores samfund. Videnskaben skaber ikke i sig selv en sådan sammenfattende vision af den viden den producerer. Det vil kræve en eller anden form
for fælles eller i det mindste konsensusskabende subjektivt fortolkende sammenfatning af samme slags som den, jeg igennem denne tekst har forsøgt at skabe på det
personligt, eksistentielle plan.
Man kan sige, at det er det, den kapitalistiske ideologi gør, når den samtidigt med
at den omsætter viden til produktion, sætter denne produktion op som sit eget mål og
dermed gør os til et fællesskab af producent-forbrugere, hvis drivkraft og mål er personlig grådighed. Problemet med denne ideologi er dog, at den foruden som samfundsforståelse at være ekstrem rudimentær også står i modsætning til den humanisme og det demokrati, vi iøvrigt bekender os til. Kapitalismen kræver, at vi underkaster os den frie konkurrence som en lovmæssighed og accepterer den magtkoncentration, som følger af den voksende ulighed, hvorimod en demokratisk styreform, der
reelt er demokratisk, må basere sig på, at viden omsættes til handling gennem en
bred, åben og velkvalificeret debat. Det kræver allerede i udgangspunktet et fællesskab af ligestillede borgere, som er velinformerede og øvede i denne debatform, og
som evner at omsætte en i sig selv uoverskuelig vidensmængde ved at udskille
væsentligt af mindre væsentligt.
At forsøge at genindføre fortidens løsninger kan være magtfuldt, når en sådan
bevægelse er båret af en samlende ideologi og mange menneskers stærke følelser. Det
kan skabe kaos, ødelæggelse og lidelse, men det vil aldrig kunne bringe os videre i
nogen konstruktiv forstand. Kalifatet eller Guds Stat vil i dag ikke kunne fungere som
andet end banditideologier for regressive eller regulært tilbagestående segmenter af
menneskeheden i en urolig tid. Med mindre - naturligvis - vi bliver kastet ud i et regulært sammenbrud af den menneskelige fornuft, hvor vi kommer til at starte forfra på
et tidligere udviklingstrin.
Alligevel mener jeg, at denne religionernes regressive genkomst bør få os til at
standse op og genoverveje det, vi mistede med kristendommens afgang som sam310

fundsbærende ideologi, set i forhold til vores filosofisk baserede men lidt vingeskudte
forsøg på at samle klodens befolkning omkring en humanistisk og demokratisk menneske- og samfundsopfattelse. Jeg ved ikke, om vi har brug for en ny humanistisk og
videnskabeligt baseret religion, men vi har brug for at udvikle en tro på det, vi tror
på, som kan give vores opfattelse den moralske autoritet, som skal til, for at vi i praksis kan tage stilling til godt og ondt. I den forstand kan man sige, at enhver socialt
virkende ideologi har et religiøst aspekt. Demokratiet og humanismen må udvikle en
sikkerhed på sig selv, som gør den fleksibel i forhold til tidernes skiftende forhold og
dermed i stand til at forsvare sig selv mod kriminalitet, terror og diktatur uden overdreven frygt for selv at forfalde til sin modsætning.
En sådan moralsk autoritet vil ikke mindst kræve en afklaring af demokratiets
forhold til den alt andet end demokratiske kapitalistiske ideologi, der fungerer som
vores økonomiske rettesnor - ofte i en næsten rutinemæssig modstrid med vores humanistiske og demokratiske værdier. At frihed er et traditionelt humanistisk plusord
betyder ikke, at det frie marked og kapitalens frie bevægelighed automatisk skaber
det samfund, vi som mennesker ønsker at leve i. Det første skridt kunne være en debat om betydningen af selve ordet frihed.
Et reelt demokrati baserer sig på et grundlæggende holdningsskift hos almindelige mennesker set i forhold til mere autoritære eller direkte voldsbaserede samfundsformer, og indenfor vores egen kulturkreds har det krævet en række generationer at nå så langt, som vi trods alt er nået. Derfor kan demokrati heller ikke eksporteres til andre dele af verden hverken gennem økonomisk eller militær magtudøvelse. At indføre såkaldt frie valg i en kultur, der traditionelt baserer sig på, at
vold er magt og magt ret, skaber ikke demokrati. Det legitimerer bare den voldsbaserede magt, som folk mener vil kunne beskytte dem bedst mod andres vold og
magt. Parallelt med den måde forretningsdrivende i visse bysamfund vælger mellem
at betale beskyttelsespenge til den ene eller anden bande.
De seneste årtiers krige i demokratiets navn har kun opnået at destabilisere trods
alt fungerende stater og lægge dem åbne for endnu mere destruktive og
tilbagestående kræfter. Selv Gadaffi var bedre, end det, der foregår i Libyen i dag.
Reelt er vi ikke engang i stand til at rådgive de lande, som ønsker at tage ved lære af
os, fordi vi selv har mistet fornemmelsen for demokratiet som den udviklingsproces,
det er.
At folk gør oprør skaber ikke i sig selv mere demokrati. Som erfaringen ser ud i
disse år skaber det bare kaos og i bedste fald efterfølgende tilbagevenden til den
samme repression. Det der på sigt skaber demokrati, er de bagvedliggende ideer og
deres praktiske videreudvikling. Det bedste vi kan gøre er derfor at se på vores egen
forstenede demokratiseringsproces og at genoptage den der, hvor vi slap den i det 19.
århundrede. Der kan man endda sige at vi i Danmark har et særligt potentiale på
grund af den særlige debatkultur, som startede med højskole- og andelsbevægelsen,
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og som der stadig findes rester af133. Det er der vi vil kunne gøre en forskel - ikke
som krigsmagt.
At udvikle et reelt demokrati skaber ikke i sig selv den integrerede bevidsthedsform, som jeg har forsøgt at skitsere, men i og med at det samler os ideologisk, vil det
gøre os funktionelle som humanistisk fællesskab, og den vil give os en troværdighed
og moralsk autoritet, som vi ikke har nu. Man kan sige, at det gennem den brede,
åbne og velkvalificerede debat konstituerer os som kollektivt subjekt og giver os mulighed for som fællesskab at forholde os til den fantastiske men også fragmenterede
viden, som den i sig selv værdifri videnskab giver os.
Derudover må et demokratisk fællesskab være kendetegnet, at det og dermed også
den demokratiske debat er rodfæstet i et rigt og mangeartet kulturliv, som går ligefra
forskning i sumeriske stentavler til street-art, og som kan være med til at udvikle den
respekt for den menneskelige bevidstheds ikke-sproglige modi, som på sigt kan sikre
den kulturelle dybde bag dagens politiske beslutninger og deres balance i forhold til
den menneskelige helhed. Det kunne være det næste skridt i den udvikling, jeg har
skitseret.
Set i en psykologisk faglig sammenhæng kan min forståelse ses i forlængelse af den
psykodynamiske psykologis fokus på krop og følelse, og hvor hovedbudskabet lidt
forenklet var, at man skulle mærke fremfor at tænke, og den kognitive psykologis
særlige fokus på de umiddelbare tankeprocesser.
Min ambition i denne tekst har været at genindsætte både den reflekterede tanke
og de mere eller mindre visuelt baserede forestillinger på deres rette plads i den moderne menneskelige bevidsthedsforms helhed. Dermed håber jeg at have lagt op til et
mere fuldstændigt billede af den menneskelige psykologi, som også kan danne grundlaget for en mere helhedsorienteret form for psykoterapi, end de former, der er på banen i disse år.
Mit fokus i denne tekst har dog ikke ligget på behandlerne men på os selv som
mennesker og som personer: Den situation vi er sat i både eksistentielt og mere bredt
fænomenologisk i forhold til det sind, vi finder os selv udstyret med og den
forståelse, vi har af det. Jeg har forsøgt at fordybe denne forståelse både historisk og
ind i selve subjektiviteten. Det har jeg gjort med udgangspunkt i mit eget behov og
min egen subjektivitet, fordi det helt konkret er det første persons perspektiv, jeg har
tilgang til. Samtidigt har jeg dog forsøgt at gøre det med den afstand og nøgternhed,
som skulle til for at gøre det til en eksemplarisk beskrivelse af et sådant moderne
menneskeligt første persons perspektiv.
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F.eks. på det årlige folkemøde på Bornholm. Set i denne sammenhæng er det måske en af de mest positive
nyskabelser i rigtigt mange år. For ikke at tale om det nye parti Alternativet, som faktisk forsøger at udvikle
deres partiprogram gennem en demokratisk proces.
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Det har jeg naturligvis kun kunnet gøre til et vist punkt: Ind imellem er jeg faldet i
benovelse over mig selv, og selvom jeg har gjort mit bedste for at luge ud i disse små
selvhøjtideligheder, så er der givetvis ting, der er sluppet under radaren. Der er
givetvis også ting, som har været reelt vigtige for mig selv som person, men som er
mindre interessante for den konkrete læser. Det har jeg nok ikke kunnet gøre andreledes, og jeg håber, at han eller hun har følt sig fri til at gå let henover de
pågældende afsnit.
Et af mine mål har været at begrænse reduktionistiske forenklinger mest muligt for så
langt, som det nu kunne lade sig gøre, at beskrive den menneskelige subjektivitet i
dén fulde kompleksitet, som den fænomenologiske metode lægger op til. Det betyder,
at det har været svært at koge min forståelse ned til klare og overskuelige modeller.
Det nærmeste jeg er kommet i den retning er treklangen mellem følelse, forestilling
og sproglig tanke.
Selv den må dog udfoldes en smule for ikke at være misvisende: Følelsen er den
mest entydige af de tre: som det moment, der er styrende for handlingen, men
allerede forestillingen dækker over et bredt spektrum af visuelt/sproglige formdannelser, der går lige fra drømme og visioner til teoretiske modeller. Og den sproglige
tanke, som foruden at være begrebsbaseret også kan være metaforisk, må på samme
måde siges at dække et spektrum, der går fra det klart og diskursivt artikulerede via
den nærmest sete eller blot fornemmede sætning til den sproglige analyse, som på
forhånd men ikke-artikuleret ligger indbygget i enhver menneskelig sansning af noget
som noget bestemt.
Alligevel er det denne treklang, jeg må tage afsæt fra, når jeg skal forsøge at lave
en opsummering af det jeg lidt flot vil kalde min bevidsthedstransformerende metode.
Skåret helt ind til benet må man kunne sige, at en integreret bevidsthedsform er
kendetegnet ved, at man træffer sine beslutninger og gør sine erfaringer i et afbalanceret samspil mellem de tre repræsentationsformer: det jeg mærker, det jeg ser for
mig, og det jeg sprogligt tænker. Denne indre trialog forløber dog i et samspil med
den dialog, som er samspillet mellem det, der umiddelbart kommer til mig, og den
måde, jeg reflekteret forholder mig til det på.
Dialogen er primær i den forstand, at en afbalanceret bevidsthedsform først og
fremmest kræver, at jeg løbende afstemmer de to poler i forhold til hinanden: det
umiddelbare (som både kan være følt, set og sprogligt tænkt) med det jeg reflekteret
(konkret, metaforisk eller begrebsbaseret) kan tænke mig frem til. For et
følelsesstyret impulsivt menneske betyder det, at fokus skal ligge på at tænke sig lidt
mere om, og for et mere tænkende og/eller samtalende menneske, at der skal lægges
et særligt fokus på det, der kommer umiddelbart.
Derudover kræver en sådan integreret bevidsthedsform, at man igennem den måde,
man lever på, giver denne afstemmende proces mulighed for at udfolde og uddybe
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sig. I denne fordybelsesproces spiller forestillingerne - hvor på spektret af artikulation
de end måtte befinde sig - en særlig rolle som bærere af det, man kunne kalde mit livs
skjulte synteser - dvs. de mere eller mindre udødelige, som uden at være klart sprogligt artikulerede, ligger bag den måde, jeg tænker og lever mit liv på.
Traditionel psykoterapeutisk tænkning har fokuseret på de destruktive forestillinger, som har stået i vejen for mennesker og har hindret dem i at udfolde deres reelle
potentiale i det liv, de levede. Selv har jeg i denne sammenhæng valgt at udvide dette
særlige behandlerperspektiv til også at se på de både personlige, kulturelle og biologisk baserede forestillinger, som mere bredt motiverer os og dermed giver mening og
sammenhæng til vores liv. Denne personligt meningsskabende proces, som samtidigt
forbinder mig med den baggrund, jeg som person træder frem af, har jeg kaldt fordybelse. I praksis svarer den til det, som Jung ud fra en lidt anden synsvinkel kalder individuation, og modsvares pædagogisk af det, man kalder almen dannelse134.
Denne særlige fordybelsesproces må naturligvis praktiseres i sam- og modspil
med den eksistentielle orientering, som placerer mig som person i den verden og i det
liv, jeg lever fra dag til dag og på længere sigt. Jeg kan naturligvis markere mig mere
eller mindre markant og udadvendt i livet, set i forhold til den mere introverte fordybelse, som, hvis jeg lader den helt opsluge mit personlige liv, kan gøre mig til en verdensfjern nørd. Samtidigt er det dog den, der bringer de indre sammenhænge frem og
dermed giver mening og fylde til det liv, jeg lever som person. Det er derfor
afgørende for metodens integrerende funktion at finde den for den enkelte rigtige balance mellem de to poler.
Indlevelsens funktion er i denne sammenhæng at imødegå den tingsliggørelse af
det levende og dermed den ensomhed og fremmedgørelse af mennesket fra dets egen
medverden, som er en følge af den videnskabelige tænknings hypostasering af genstandsbegrebet. Man kan sige, at den som metode integrerer os i forhold til vores
naturlige fornemmelse af med-bevidsthed, samtidigt med at den peger frem mod en
bredere funderet form for humanistisk ideologi, der inkluderer planeten som helhed.
En ideologi som kunne have fremtiden for sig, på vej gennem den økologiske krise,
som Jorden som livsform netop nu befinder sig i.

134

Dvs. den grad af fordybelse ind i vores kulturelle og naturhistoriske baggrund, vi som borgere i et
demokratisk og kulturelt udviklet samfund mener at det er gavnligt for samfundets videre udvikling at vores
børn og unge vokser op med. Herunder hører naturligvis også den vægt vi lægger på den form for forskning,
formidling og kunstnerisk udfoldelse, som udvikler vores viden om denne baggrund og vores forståelse af
den. Et sted mellem det almene skolepensum og specialisternes små adskilte verdener ligger derudover den
særlige værdi, som består i, at almindeligt tænkende mennesker sætter sig lidt bredere ind i tingene og deltager i den almindelige samfundsdebat ud fra dette perspektiv. Aftenskolesegmentet kunne man kalde det for at undgå gammeldags klingende og elitære betegnelser som de dannede eller intellektuelle.
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