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Forord

Da jeg for snart mange år siden begyndte arbejdet med den afhandling, der
her foreligger i bogform, var det en begyndelse, der var sat af en helt over-
ordnet og dermed også ganske upræcis interesse i de eksistensanalyser, som
jeg som filosofistuderende var stødt på hos Kierkegaard og Heidegger. Inter-
essen voksede under specialet om Kierkegaards etik, hvor det også fandt
mere prægnant form, og den holdt ikke blot ved, men videreudfoldedes un-
der arbejdet med den afhandling, jeg skrev under mit treårige ph.d.-forløb
ved Afdeling for Systematisk Teologi ved Det Teologiske Fakultet og Center
for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet i perioden 1. febru-
ar 2001 – 31. januar 2004. I tiden herefter har min interesse i menneskets
selvforhold og dermed dets forståelse af sin fortid, nutid og fremtid været
både fastholdt og præget på ny.

Men som bekendt kommer intet af ingenting, og ingen skaber fuldt ud sig
selv eller sit virke. Derfor er såvel de økonomiske ramme for arbejdet med
den bagvedliggende afhandling og bogens indhold beriget udefra. Ph.d.-sti-
pendiet var finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd (det nuvæ-
rende Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation). Og arbejdet
med afhandlingen har været beriget af professor, dr. theol. Arne Grøn, som
jeg skylder en varm tak for en altid konstruktiv kritik. Hans vejledning under
arbejdet med både specialet og ph.d.-afhandlingen satte en kvalitetsstandard
og stimulerede en selvstændighed, som rækker langt ud over en afhandlings
tid. På vejledersiden bidrog også professor, Dr. Günter Figal, Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg. Mit ph.d.-bedømmelsesudvalg, professor George
Pattison, Oxford University, professor Hans Ruin, Södertörn högskola, og
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lektor Pia Søltoft, Københavns Universitet, har med deres meget velkvalifi-
cerede bedømmelse af afhandlingen stimuleret vejen fra afhandling til bog.  

Birgitte Kvist Poulsen, Mette Honoré og Peter Tudvad skylder jeg en sær-
lig tak for konstruktive diskussioner og for at berige den sidelinje, der – på
direkte eller indirekte vis – kvalificerede hovedkursen. Tidligere kolleger på
Afdeling for Systematisk Teologi ved Det Teologiske Fakultet og Center for
Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet har givet fagligt samspil
og udvist en generel – og meget værdsat – faglig imødekommenhed og nys-
gerrighed. 

Augustinus Fonden, G.E.C. Gads Fond og FELIX-Fonden har gjort ud-
givelsen økonomisk mulig. En stor tak til dem alle. 

Bogen er tilegnet min mor, Eva Synnøve Quist, der givetvis aldrig vil kom-
me igennem bogens teoretiske udlægninger af den menneskelige væren, men
som på et andet plan alligevel besidder et solidt kendskab til en god del af
denne værens kendetræk.

Wenche Marit Quist
Marts 2009

Tid os eksistens.book  Page 10  Monday, April 27, 2009  1:16 PM



INDLEDNING  

11

Indledning

En eksistensfilosofisk undersøgelse

“Existents lader sig ikke tænke uden Bevægelse, og Bevægelse lader sig ikke
tænke sub specie æterni” (SV10,15/SKS7,281). Kierkegaard lægger disse ord
i munden på Johannes Climacus og introducerer dermed en bestemmelse af
mennesket som stræbende og endelig. Denne bestemmelse udgør i flere hen-
seender kernen i de kommende analyser, hvor eksistens sammen med tid ud-
gør det tematiske centrum. Kierkegaards formulering åbner dels for en ana-
lyse af den menneskelige værens karakter af at være bevægelse og dermed
tidslig, dels for en redegørelse for, hvorfor en forståelse af denne karakter må
knyttes til endeligheden. Denne dobbelte problemstilling er dog ikke forbe-
holdt Kierkegaard. Han giver i flere henseender replikken videre til Heideg-
ger, hvis bud på en bestemmelse af eksistensens bevægelighed f.eks. ser såle-
des ud: “Tilstedeværen tidsliggør qua tiden sin væren” (GA20,442, min over-
sættelse). Med disse formuleringer er flere hovedperspektiver antydet. For at
udfoldelsen af dem kan følges, må jeg præcisere nogle af de greb, som be-
stemmer bogens gang.

Kierkegaards ord peger på en afgørende pointe, idet begreberne eksistens
og tidslighed belyser hinanden gensidigt: Forståelsen af tid indbefatter en
analyse af mennesket som den, der kan forstå, og omvendt fordrer forståelsen
af den menneskelige eksistens en analyse af menneskets tidslige væren. I et
overordnet perspektiv udtrykker bogen derfor en eksistensfilosofisk tilgang
til spørgsmålet om tidens betydning for menneskets væren. I forordet til an-
tologien Der Sinn der Zeit præsenterer udgiverne nogle begrebslige og eksi-
stentielle tilgange til tidsbegrebet og spørger indledningsvist, om tiden, som
Heidegger fremsætter det, er den sidste horisont for væren, eller om denne
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horisont kun lader sig bestemme gennem relationen mellem tid og evighed
(jf. Angehrn et al 2002, s. 9). Jeg vil vise, at et sådant spørgsmål peger på den
eksistensfilosofiske tilgang til tidsbegrebet. Kierkegaard fremhæver netop den
menneskelige værens karakter af tidslighed, når han i Kjerlighedens Gjerninger
fastslår, at: “Den tungeste Byrde, der blev lagt paa et Menneske, […] er i en
vis Forstand Tiden” (SV12,132/SKS9,136). Det er min pointe, at bestem-
melsen af tiden som byrde har et dobbelt sigte: For det første giver den an-
ledning til at udfolde menneskets erfaring af, at der med tiden sker noget med
selvet; at det bevæges, og at dette er bestemmende for menneskets forståelse
af sig selv. For det andet kan bestemmelsen af byrde videreudfoldes ved at se
på mennesket selv og således undersøge, hvorvidt mennesket kan blive en
byrde for sig selv. Dermed betones, at menneskets væren er en tidslig væren,
men ovenstående spørgsmål om transcendens antyder, at den måske er mere
end dette, og således ‘transcenderer sig’ hen mod noget andet end tiden.

Dette kan forfølges videre: Påvirkes tiden i tiden af en transcendent magt,
der ændrer tidens betydning? Spørgsmålet antyder en religiøs bestemmelse
af tiden, som Heidegger direkte modgår med udtalelsen: “Filosoffen tror ik-
ke. Spørger filosoffen om tiden, er han besluttet på at forstå tiden ud fra ti-
den” (BZ,6, min oversættelse). Udtalelsen indikerer en tiltro til, at tiden også
kan forstås ud fra sig selv, men er denne fuldt ud berettiget? – Anderledes
spurgt: En ting er, at mennesket ikke kan tænke bevægelsen og dermed sig
selv ud fra evigheden, men er dette ensbetydende med, at en bestemmelse af
tiden – og dermed af mennesket som tidsligt – er afskåret fra at forstå evig-
heden i tiden?

Metode og perspektiv

Spørgsmålet er komplekst og antyder nogle hovedlinjer i den læsning af
Kierkegaard og den tidlige Heidegger, som bogen vil udfolde.1 Min analyse

1. Det må præciseres, at nærværende bog ikke medtænker den sene Heideggers
arbejder. Dette skyldes, at den tidlige Heideggers vægt på tilstedeværensanaly-
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af Kierkegaard og den tidlige Heidegger fokuserer således på bestemmelsen
af relationen mellem selv og tid; nærmere bestemt på, at en bestemmelse af
selvet også er en bestemmelse af selvet som et tidsligt selv. Temaerne selv og
tid giver et bestemt perspektiv for min læsning, der støtter sig til en Kierke-
gaard-reception, som bl.a. tager afsæt i Theunissens dissertation fra 1954,
Der Begriff Ernst, hvor Kierkegaards bestemmelse af menneskets syntese-ka-
rakter og dens betydning for menneskets forståelse af virkeligheden betones.
Tidslighedens centrale rolle i Kierkegaards udlægning af den menneskelige
væren viser sig på to måder: Dels ved at tiden er medtænkt i syntesens sam-
mensætning af det evige og det timelige i det timelige, dels er tiden helt cen-
tral i analyserne af de erfaringer, mennesket gør sig i kraft af, at det er eksi-
sterende. Med dette dobbelte perspektiv udstikkes en betydelig og omfangs-
rig linje i receptionen af Kierkegaard – en reception, der metodisk er spundet
af en negativ fænomenologi og betoningen af selvet som normativt bestemt.
Arne Grøn fremhæver denne tilgangs force: “Styrken i den beskrivelse af ne-
gative fænomener, den ‘negative fænomenologi’, jeg har skitseret, er, at
modstykket vikles ud af fænomenerne selv. Hvad frihed er, forstår vi gennem
beskrivelsen af ufrihed. De negative fænomener er etisk bestemte” (Grøn
1993, s. 106). Heideggers forkærlighed for den fænomenologiske metode er
velkendt og kan antage noget højstemte udtryk: “Den [fænomenologien] er
urvidenskaben, videnskaben om åndens absolutte urspring i og for sig – liv i
og for sig” (GA58,1, min oversættelse). Man skal dog ikke tage fejl af tonen:
Der er ikke tale om en ukritisk lovprisning af åndsvidenskabens bedrifter,
men om en stringent og gennemtænkt metodisk retningslinje for at bedrive
filosofi. Heidegger fremhævelse af ‘liv i og for sig’ som fænomenologiens an-
liggende bevirker, at det også er metodisk nærliggende at sætte Kierkegaards
og Heideggers eksistensanalyser i relation til hinanden. Således kan Kierke-
gaards negative fænomenologiske analyser benyttes som afsæt for en læsning

1. sen står i en eks- og implicit dialog og modsætning til Kierkegaards eksistens-
dialektik og de temaer, denne fremdrager. Bogens fokus på tid og eksistens ud-
foldes således bedst gennem en læsning, der begrænser sit sigte til den tidlige
Heideggers værker.
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af Heideggers analyse af ‘liv i og for sig’ i Væren og tid og de forelæsninger
mv., der orienterer sig mod dette værk. 

Brugen af den negative fænomenologi betyder, at bogen indskriver sig i
dele af Heidegger-receptionen for dermed at stå i en mere eller mindre pro-
fileret modposition til andre dele heraf. Opgaven bliver derfor at vælge et fo-
kus for analysen af Heideggers forståelse af den menneskelige væren. Mit fo-
kus er tematisk bestemt og – som nævnt – inspireret af dén eksistensfilosofi-
ske bestemmelse af mennesket, som Kierkegaard formulerer. Begreberne tid
og eksistens åbner ganske vist for en lang række filosoffers og teologers arbej-
der, der både taler med og mod Kierkegaards og Heideggers bestemmelser,
men for at fastholde fokus – og et hensyn til bogens omfang – må jeg afstå
fra at lade dem komme til orde. Jeg samler mig derfor alene om eksistensfi-
losofiens afsæt i og udfoldelse hos Kierkegaard og dens videre prægning hos
Heidegger. Det har betydning for den måde, hvorpå jeg går til Kierkegaards
værk. Min intention er ikke at læse de enkelte værker – og herunder pseudo-
nymer – på deres egne præmisser, men at lade det overordnede tema om tid
og eksistens være afgørende for min brug af dem. Denne tematiske tilgang
giver sig også udslag i min læsning af den tidlige Heidegger, som også er
mangefacetteret og kan derfor læses ud fra flere synsvinkler, og igen har jeg
valgt til og fra ved at lade mit emne sætte præmisserne. 

Fra Kierkegaard til Heidegger – og tilbage

Min sammenstilling af Kierkegaard og Heidegger skyldes først og fremmest,
at jeg mener, vi hos Kierkegaard kan finde en samlet udlægning af eksistens
og tid, der kan bringe Heideggers udlægning af den menneskelige væren og
tid i spil – og dette på en måde, der omvendt bringer Kierkegaards bestem-
melser i spil. Dette skyldes bl.a., at Kierkegaards religiøse tænkning netop
udfordrer Heideggers forståelse af eksistensen som ren ‘dennesidighed’,
mens Kierkegaards etiske og religiøse bestemmelser af selvet samtidig mødes
af en afgørende og konstruktiv udfordring i form af Heideggers udtalte ikke-
etiske og irreligiøse udlægning af eksistensen. Endvidere vil det vise sig, at
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Heidegger i vid udstrækning overtager de begreber, som Kierkegaard be-
stemmer eksistensen ud fra. Dette kan synes som en kontroversiel påstand,
men det vil fremgå, at Heideggers betragtelige kendskab til Kierkegaard sæt-
ter sig igennem i det tidlige forfatterskab på en måde, der i sig selv giver gode
argumenter for en sådan læsning. Dermed være ikke sagt, at den tidlige
Heidegger blot bygger videre på de kierkegaardske termer, tværtimod nuan-
ceres disse i et kritisk perspektiv, som det er endnu et af bogens formål at be-
skrive. 

Bogens samlede sigte på Kierkegaard og Heidegger etablerer derfor ikke
blot en linje fra Kierkegaard til Heidegger, men tillige en linje fra Heidegger
tilbage til Kierkegaard. Dette skyldes, at Heideggers accentuering af menne-
skets væren som ‘værende i verden’ sætter nogle rammer for læsningen af Ki-
erkegaard. I bogen kommer disse til udtryk ved, at mine analyser af Kierke-
gaards hovedbegreber i høj grad er inspireret af Heideggers kraftige under-
stregning af sammenhængen mellem tid og eksistens (væren som tid). Det
betyder, at min motivation for læsningen af Kierkegaard og Heidegger kort
kan udtrykkes ud fra et ønske om gensidigt at medtænke og modstille deres
analyser af eksistens for således at videreudvikle de forståelser af eksistensens
tidslighed, som deres analyser hver for sig giver belæg for.

Begreberne tid og eksistens

En afgørende ledetråd i min undersøgelse af tiden er forskellen på at forstå
tiden ud fra en erfaring af tid og ud fra en strukturel bestemmelse af den men-
neskelige væren. Dette sætter nogle rammer for min brug af begreberne tid
og eksistens, men da de umiddelbart kendetegnes ved at være mangetydige,
vil jeg kort beskrive min tilgang til dem. Dette kan netop ske i kraft af en
forståelse af tid som erfaring af tid. At dette perspektiv dog ikke entydigt er
eksistensfilosofisk, fremgår f.eks. af Peter Bieris analyse af tiden. I Zeit und
Zeiterfahrung søger han at besvare spørgsmålet om, hvorvidt tiden grunder
sig i menneskets bevidsthed, og som sådan er subjektiv, eller om menneskets
forståelse af tid skyldes en temporal struktur i virkeligheden selv. Dette be-
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virker, at begreberne om en objektiv, subjektiv og/eller real tid står i fokus.
Bieri fremhæver, at det i en undersøgelse af tid er afgørende at bestemme for-
holdet mellem tid og tidserfaringer. Jeg skal ikke udfolde hans analyse, men
netop fremhæve sammenholdningen af tid og erfaring. Og modsat Bieri øn-
sker jeg at sætte fokus på mennesket, der gør sig erfaringer, og hvad disse siger
om og gør ved mennesket. Jeg ønsker med andre ord ikke at undersøge tiden
som et begreb for sig. Dvs., at tidsanalysen skal ses som en analyse af men-
neskets eksistens. En udlægning af tiden må derfor medtænke de erfaringer
af tid, som ethvert menneske qua menneske gør sig. Hermed understreges,
at vi ikke kan komme til en forståelse af tiden, uden at en bestemmelse af
eksistensen trænger sig på. Omvendt kan vi ikke bestemme det menneskelige
liv uden at bestemme det som et tidsligt liv. Bieri fastslår derfor, at tidserfa-
ring er mere universel end enhver anden erfaring. Uanset hvad og hvor men-
nesket erfarer, knytter tiden sig til dets erfaring. Enhver erfaring er derfor
også en erfaring af tid. (jf. Bieri 1972, s. 13). Der er således tale om et samspil
mellem tid og eksistens, som er afgørende at fastlægge i en undersøgelse, der
ikke tager sigte på menneskets erfaringer af tid som sådan, men dets erfaring
af sig selv som tidsligt eksisterende.

Samspillet mellem begreberne tidslighed og eksistens uddybes ved at vise,
at Kierkegaard henholdsvis Heidegger im- og eksplicit knytter analysen af
den menneskelige væren til tidslighedsproblematikken. Betoningen af den
eksistensfilosofiske tilgang til tiden giver tillige et udgangspunkt for den
overordnede brug af eksistensbegrebet. Jeg benytter eksistensbegrebet på
eksklusiv vis: Nemlig som betegnelse for den menneskelige væren, der således
udsondres over for andre former for væren. Det er karakteristisk for menne-
sket, at det er bevidst om sin egen væren: Det er aldrig bare denne væren,
men forholder sig til, at det er. Menneskets karakter af at være selvforholden-
de præges i såvel Kierkegaards understregning af, at selvet “er et Forhold, der
forholder sig til sig selv” (SV15,73/SKS11,129) som i Heideggers bestem-
melse: “Selve den væren, som tilstedeværen kan forholde sig sådan eller så-
dan til og altid forholder sig til på den ene eller den anden måde, kalder vi
eksistens” (VT,32/SZ,12). Karakteren af at forholde sig til sig selv betyder, at
mennesket altid – på godt og ondt – har sig selv med eller har sat sig selv i
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spil. Dette kan vi også udtrykke ved, at mennesket altid er sat ud i verden og
dér er udsat for sig selv – jf. ex(s)i-stentia eller ex-(s)istere som det at træde
frem. Formuleringen er forsimplet, men ikke desto mindre peger den på en
væsentlig pointe, der fremhæver Heideggers forståelse af mennesket som væ-
rende i verden og som forholdende sig til denne verden. Tilstedeværen er net-
op ‘dér’, dvs. konkret tilstede i en fakticitet, man ikke kan se bort fra i en
bestemmelse af eksistens.2 Heidegger præciserer det samlede perspektiv på
eksistensen og verden ved at betone, at verden ikke kan bestemmes som en
modsætning til mennesket, men derimod er en del af mennesket selv og føl-
gelig må betegnes som et ‘eksistentiale’ (jf. VT,86/SZ,64). 

Sammenstillingen mellem Kierkegaard og Heidegger kan give anledning
til kritiske indvendinger, for hvorledes forsvare en eksistensfilosofisk læsning
af Heidegger, når han netop understreger, at det ikke er eksistens, men væren
som sådan, der udgør kernen i hans filosofi. Jeg medgiver, at Heidegger net-
op ikke ønsker at bedrive eksistensfilosofi, men vil ikke desto mindre fasthol-
de, at han med sine mange, omfattende og ofte særdeles vægtige analyser af
tilstedeværen som eksistens formulerer et rigt og derfor også yderst konstruktivt
perspektiv for en eksistensfilosofisk forståelse af den menneskelige væren.
Det afgørende for mig er derfor ikke, om man med rette kan hævde, at den
tidlige Heideggers fundamentalontologiske intentioner undsiger en eksi-
stensfilosofisk læsning, men derimod, at analyserne selv reelt set ikke gør det.
Der er derfor en mangfoldighed af analyser og pointer hos den tidlige
Heidegger, der er afgørende i en udfoldelse af menneskets eksistens som en
tidslig væren. 

2. Heidegger benævner den menneskelige væren som ‘Dasein’, dvs. ‘derværen’. I
min brug af Heideggers særegne terminologi læner jeg mig i overvejende grad
op ad de oversættelser, der er foretaget i den danske udgave af Sein und Zeit,
der foreligger i Christian Rud Skovgaards oversættelse fra 2007. Det er også
denne udgave, jeg refererer til i citater mv. Derfor vil jeg i vid udtrækning be-
nytte betegnelsen tilstedeværen som oversættelse af Dasein. Dog vil begreberne
eksistens, mennesket og (den menneskelige) væren også blive benyttet som
henvisende til den menneskelige værensform.
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Heidegger samtykker med Kierkegaard i fremhævelsen af det enkelte men-
neskes eksistens som det, der både er betingelsen for enhver filosofisk praksis
– dvs. for fænomenologien – og dét sted, hvortil filosofien bør henvise men-
nesket. Heidegger fremhæver derfor betydningen af eksistens som det at for-
holde sig til sin egen væren i en samlet analyse af tidsbegrebet og den men-
neskelige væren. Med denne formår Heidegger at henvise vor spørgen om ti-
dens væren til en undersøgelse af den menneskelige væren. Dette fremgår
med al ønskelig tydelighed af Væren og tid, og allerede i et første udkast til
dette hovedværk, Der Begriff der Zeit fra 1924, formulerer Heidegger sam-
menknytningen: “Spørgsmålet om, hvad tiden er, har henvist vores under-
søgelse til tilstedeværen, når der med tilstedeværen menes det værende i dets
væren, som vi kender som det menneskelige liv“ (BZ,11, min oversættelse).3

Kierkegaard ville samtykke med udtalelsen, men omvendt ville Heidegger
ikke følge Kierkegaard, når denne bestemmer det enkelte menneske ud fra
det etiske og religiøse: “…det Ethiske er beregnet på Individualitet og i den
Grad beregnet derpaa, at ethvert Individ egentligen og væsentligen kun op-
fatter det Ethiske i sig selv, fordi det er hans Samviden med Gud”.
(SV9,128f./SKS7,144). På den ene side er der således tale om et fælles fæno-
menologisk fokus på det enkelte menneskes liv, men på den anden side må
vi fastholde blikket for afgørende forskelle i den nærmere bestemmelse af
dette livs grundkarakter.

Temaer og teser

Den forskel mellem Heideggers og Kierkegaards forståelse af etikkens og re-
ligiøsitetens rolle i en bestemmelse af eksistens, som hermed træder frem, har
en helt afgørende betydning og kan derfor udtrykkes med bogens overord-
nede linjer. Kort kan disse angives således: 1. Afdækningen af betydningen
af Heideggers distinktion mellem eksistentiel og eksistential, der udfoldes

3. Se Kisiel 1995, s. 315ff. for en videre udfoldelse om forholdet mellem Der Be-
griff der Zeit og Væren og tid.
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som en sondring mellem eksistensens struktur og den eksisterendes erfaring
af sin eksistens. I forlængelse heraf: 2. En undersøgelse af betydningen af den
ontologiske analyses ikke-etiske og irreligiøse karakter. Disse to hovedpunk-
ter udmønter sig i en tese om, at etikken ikke kommer til, efter at selvets
strukturelle væren er fastlagt, men må medtænkes i selve denne udlægning.
Dette danner en overgang til hovedpunkt 3. En undersøgelse af betydningen
af Kierkegaards fremhævelse af nutidens primat over for Heideggers beto-
ning af fremtiden som den primære tidsmodus. Også dette punkt kan for-
muleres som en tese, og jeg vil derfor vise, at et menneske først og fremmest
forstår sig selv og må forstås ud fra den måde, det forholder sig til sig selv,
dvs. ud fra den måde, det bærer sig selv på. Denne tese viser hen til: 4. Be-
stemmelsen af selvet som tilstedeværen og som selv over for Gud. Dermed
betones spørgsmålet om menneskets karakter af og mulighed for selvgen-
nemsigtighed, idet selvets forhold til sig selv hviler på en forståelse af, hvad
det ser sig selv i forhold til. Spørgsmålet om selvet over for en ‘andethed’
kommer derved i fokus. Dette ‘andet’ kan bestemmes som selvets transcen-
dens, døden, Gud, sig selv som en anden og det andet menneske. Det er af-
gørende at se, at menneskets selvforståelse spiller disse forskellige forståelser
af andethed ud imod hinanden. Bestemmelsen af andetheden som det andet
menneske udmøntes i et sidste overordnet punkt 5. Her ses Heideggers ana-
lyse af medværen i lyset af Kierkegaards fremhævelse af en sammenknytning
mellem subjektivitet og intersubjektivitet, og dette punkt udmønter sig i en
tese om, at tilstedeværensbestemmelsen er udtryk for en radikal individuali-
sering af det enkelte menneske. Som konsekvens heraf antager forståelsen af
det intersubjektive forhold en så abstrakt karakter, at det i realiteten tømmes
for indhold. 

Bogens forløb

Det er åbenlyst, at ovennævnte hovedpunkter ikke kan adskilles skarpt fra
hinanden. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at behandle dem hver for sig,
og følgelig inddrages de løbende i analyserne af Kierkegaards og Heideggers
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eksistensbestemmelser. Med andre ord kommer hovedpunkterne til udtryk
gennem nogle linjer i bogen, der dels har givet nogle temaer forrang frem for
andre, dels danner en sammenhæng mellem de 8 kapitler. Bogen er således
tematisk opbygget. Det har fra begyndelsen været en klar intention at und-
lade at følge et gængs mønster, der først udfolder Kierkegaards tænkning,
dernæst Heideggers, for afsluttende at stille disse i forhold til hinanden.4

Min intention er med andre ord ikke at læse Kierkegaard henholdsvis
Heidegger ‘som sådan’, men at udfolde en hos dem både fælles og modsat-
rettet forståelse af menneskets tidslighed. Dette har bevirket, at opgaven om
at udvikle pointer uden at foregribe dem og at sammenholde temaer uden at
gentage dem har haft en fremtrædende rolle – en rolle, der ikke altid har
kunnet indfries. Kapitlernes overskrifter vidner om, at jeg har forsøgt at imø-
dekomme denne udfordring ved at lade de enkelte kapitlers temaer være ud-
tryk for omdrejningspunkter, som vi finder i både Kierkegaards og Heideg-
gers forståelser af menneskets tidslighed. 

Det indledende kapitel, “Tid og eksistens”, introducerer Heideggers for-
ståelse af tidsbegrebet over for Kierkegaards bestemmelse af, at et menneske
er bestemt af tiden og evigheden og må realisere denne bestemmelse i tiden.
Ud fra denne baggrund udfoldes en forståelse af fænomenologiens forhold
til en etisk og religiøs bestemmelse af mennesket. Kapitel 2, “Tid og mulig-
hed”, tager spørgsmålet om betydningen af menneskets forståelse af mulig-
heder i livet op og fremdrager derved Heideggers bestemmelse af tilstedevæ-
ren som mulighed over for Kierkegaards etiske vægtning af nutiden. I kapitel
3, “Tid og identitet”, udfoldes selvet som et forhold ved at udfolde, at men-
neskets identitet på afgørende vis er bestemt af dets tilgang til verden. Dette
betones negativt ved at pege på, hvorledes menneskets vante og fortrolige
forhold til verden – og dermed til sig selv – kan brydes i kedsomheden eller

4. En sådan fremgangsmåde ses f.eks. hos: Michael Wyschogrod: Kierkegaard and
Heidegger. The Ontology of Existence (1954); Arland Ussher: Journey through
Dread (1968); George Hunsinger: Kierkegaard, Heidegger and the Concept of
Death (1967); James Brown: Kierkegaard, Heidegger, Buber and Barth: Subject
and Object in Modern Theology (1962) og delvist hos Eva Birkenstock: Heißt
philosophieren streben lehren? (1997).
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angsten. Dermed rejses et spørgsmål om, hvem mennesket da er. Kapitel 4,
“Tid og gentagelse”, tager dette spørgsmål op ved at vise, at selvet for at blive
sig selv må tage sig selv igen. Men hvorledes gøres dette? Heidegger betoner,
at selvet ved egen kraft må tage sig selv tilbage til en væren som et egentligt
tilstedeværen, og hermed dannes en modsætning til Kierkegaards bestem-
melse af, at selvet er et selv ‘for Gud’ – en bestemmelse, der påpeger, at selvet
må til-gives i betydningen at blive givet tilbage til sig selv, for at kunne tage
sig selv igen. Modsætningen pointeres ud fra en analyse af samvittighedsbe-
grebet hos Heidegger henholdsvis Kierkegaard. Kapitel 5, “Tid og historici-
tet”, udvikler forståelsen af selvet som havende en historie, det er forpligtet
af og på. Forpligtelsen angår de relationer, mennesket er sat i og dermed bli-
ver forståelsen af selvet udfordret af forholdet til den anden. Heideggers ana-
lyse af ‘medværen’ og ‘medtilstedeværen’ bringes således i spil over for Kier-
kegaards betoning af, at selvets forståelse af sig selv er knyttet til dets forstå-
else af det andet menneske. Kapitel 6, “Tid og transcendens”, fokuserer på,
hvorledes selvet bestemmes af sit forhold til det transcendente. Det betyder,
at Heideggers forståelse af tilstedeværen som en væren hen imod døden ses
over for Kierkegaards syn på forholdet til døden som en betoning af en uvis-
hed eller uro i livet, mennesket kan udholde ved hjælp af troen. Dermed be-
lyses endvidere menneskets mulighed for at vinde selvgennemsigtighed. Ka-
pitel 7, “Tid og øjeblik”, videreudfolder troens betydning, idet øjeblikket her
bestemmes ‘kierkegaardsk’ som evighedens indbrud i tiden og dermed som
et udtryk for, at evigheden er kvalificerende for menneskets tidslighed. Den-
ne forståelse giver anledning til at se nærmere på Heideggers Paulus-læsning,
og dermed bliver spørgsmålet om øjeblikket som enten en nærværende tid
eller en fremtidsrettet, beslutsom tid, centralt. Afsluttende vil en anden di-
mension af øjeblikket blive belyst gennem en inddragelse af spørgsmålet om
kontingens i livet. Kapitel 8, “Tid, foranderlighed og grund”, kan umiddel-
bart ses som et modsvar til betoningen af kontingens og foranderlighed, idet
Kierkegaards forståelse af en grund i menneskets liv udfoldes. Ved at belyse
kærligheden som en magt, der ved at tilgive kan indgyde mennesket fornyet
mod på sit liv, fremhæves betydningen af selvets mulighed for at vinde håb
i livet. Dermed knyttes an til Heideggers prioritering af fremtiden og spørgs-
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målet om, hvor mennesket, der orienterer sig mod fremtiden, har rod, bliver
således centralt. Afslutningsvist står selvets mulighed for at gennemskue sin
tilværelses grund – og dermed sig selv – i centrum.
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Kapitel 1

Tid og eksistens

Jeg nævnte indledningsvist, at en forståelse af eksistensens tidslighed har et
dobbelt sigte: Dels en strukturel bestemmelse af menneskets eksistens, dels
en udfoldelse af de erfaringer, mennesket gør sig som eksisterende i tiden.
Dette kapitel vil sætte fokus på denne dobbelthed. Begyndelsen tages i
Heideggers bestemmelse af tidsligheden som en eksistential struktur, og,
som det vil fremgå, står denne i modsætning til den vante forståelse af men-
nesket og tiden. Heidegger formulerer et egentligt begreb om tiden ud fra en
kritik af et – i Heideggers sprogbrug – ‘vulgært’ og ‘uegentligt’ tidsbegreb,
og, som vi skal se, sætter Heidegger den egentlige tidslighed som en mod-
postion til bl.a. Kierkegaards forståelse af tiden. 

At Heidegger formulerer en anden forståelse af tidslighed end Kierke-
gaard, kan ikke betvivles, men Heidegger har en antagelse om, at uenigheden
beror på, at Kierkegaards tidsbegreb er udtryk for en ‘uendelighedstænk-
ning’. Dette er forkert. Kierkegaards forståelse af mennesket som et grund-
læggende tidsligt værende, der er sat sammen af det timelige og det evige, be-
tyder ikke, at den forskel, vi finder mellem tidsbegreber hos Heidegger og
Kierkegaard, beror på en mangel af endelighedsdimensionen i Kierkegaards
tidsbegreb. For at kunne fastslå forskellen må vi derfor se på, hvorledes
Heideggers forståelse af den oprindelige og egentlige tid dels udfordrer, dels
udfordres af Kierkegaards opfattelse af, at mennesket, der – som forholdende
sig til sig selv – erfarer sig selv som grundlæggende tidsligt bestemt. Dette gi-
ver både anledning til at præsentere Kierkegaards begreb om bekymring og
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til at introducere Heideggers meget omfattende begreb om omhu (‘Sorge’).
Med udlægningerne af tidsbegreber, bekymring og omhu tager dette kapitel
derfor hul på en indholdsrig opgave, som strækker sig ud over de kommende
kapitler. 

Jeg vil her indkredse betydningen af forskellen på de to udlægninger af
tidsbegrebet ved at knytte dem til nogle afgørende metodiske overvejelser
om forholdet mellem fænomenologi og en ‘ontisk’, i betydningen etisk og/
eller religiøs, forståelse af livet. Både Heidegger og Kierkegaard benytter en
fænomenologisk metode, men det er afgørende at se, at de gør det på forskel-
lig vis. Dette tydeliggøres, når vi ser på, hvordan Kierkegaards betoning af,
at det fænomenologiske arbejde bringer fænomenologen selv i spil, tjener til
at stille Heideggers neutrale fundamentalontologi over for et kritisk spørgs-
mål om fundamentalontologens betydning for arbejdets indhold. Men også
på anden vis er forholdet mellem fænomenologi, etik og religiøsitet centralt.
Vi kan nemlig spørge: Kan en indholdsmæssig forståelse af menneskets
struktur være ganske uafhængig af en etisk og/eller religiøs bestemmelse af
mennesket? Spørgsmålet betones med Kierkegaards fremhævelse af, at selvet
er bestemt af det, som det ser sig i forhold til. Hermed åbnes for et afgørende
skel i Heideggers og Kierkegaards forståelse af den position, som et menne-
ske alene qua menneske er stillet i. 

1.1 Tidslighed som eksistensstruktur

Heideggers forståelse af eksistensen er indlejret i hans udformning af fæno-
menologiens karakter og betydning. I de indledende paragraffer af Væren og
tid præciseres denne, men allerede i forordet formuleres værkets overordnede
hensigt, idet det der slås fast, at netop udarbejdelsen af spørgsmålet om me-
ningen med væren er hele intentionen med værket. Dette kan umiddelbart
forekomme som en ganske klar problemformulering, men det er afgørende
at have blik for den agtpågivenhed, Heidegger også giver udtryk for – en agt-
pågivenhed eller ydmyghed, som kun bekræftes af værkets ufuldendte karak-
ter. Heideggers pointe er, at vi må forsøge at stille spørgsmålet om værens
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mening på ny, men for at kunne gøre dette, må vi udvise den tilbageholden-
hed i såvel vores formulering af spørgsmålet som vores tiltro til et muligt
svar, som det har været den moderne filosofis lod at mangle. 

Heidegger påpeger, at værensbegrebet både er det, som ligger mennesket
nærmest og fjernest. Dette ses ved, at mennesket altid besidder en tilgang til
og dermed også en form for forståelse af væren. Dermed har mennesket en
særlig form for væren. Understregningen af, at værensforståelse er en værens-
bestemmelse af mennesket, er afgørende for Væren og tids metodiske greb: Til-
troen til, at værensspørgsmålet kan formuleres og måske endog nærme sig en
besvarelse, beror på Heideggers bestemmelse af den menneskelige væren som
værensforstående. Mennesket er det eneste værende, der kan stille spørgsmå-
let om væren og dermed forstå svarets mulighed og indhold. Det bevirker, at
den menneskelige værensform, eksistensen, må sættes i forgrunden i Væren
og tids fænomenologiske undersøgelse af væren.

Ved at forbeholde eksistensbegrebet til den menneskelige væren knytter
Heidegger an til Kierkegaard, og Heidegger fremhæver, at menneskets sub-
stans er dets eksistens, og det er således i kraft af eksistensbegrebet, vi får til-
gang til det specifikke menneskelige ved mennesket. Af bestemmelsen af den
menneskelige væren som eksistens følger, at Heidegger forbeholder tilstede-
værens værenskarakter retten til ordet ‘eksistentiale’. Det ikke-menneskeliges
(‘ikke-tilstedeværensmæssige værender’) værende må i modsætning til dette
karakteriseres ud fra kategorier.

Men før vi ganske – og ganske overilet – indlejrer Heidegger i en af Kierke-
gaard anlagt eksistensfilosofisk tradition, må vi se nærmere på, hvordan han
etablerer sammenhængen mellem tidslighed og eksistens. Heidegger formu-
lerer selv denne sammenhæng på ganske utvetydig vis, når han i Grundproble-
me der Phänomenologie slår fast, at tidsligheden er en betingelse for menne-
skets værensform og for værensforståelse overhovedet (jf. GA24,388f.). Man
kan med rimelighed hævde, at han i udgangspunktet vier Væren og tid til at
udfolde denne sammenhæng mellem tidslighed og væren, men det ufuldend-
te værk ender netop ikke med en bestemmelse af denne sammenhæng, og vi
må derfor nøjes med et spørgsmål – og en forhåbning – om, at tiden vil åben-
bare sig som værens horisont. Følgelig afsluttes Væren og tid ikke med en
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hårdtslående konklusion, men med en særdeles åben spørgen: “Hvordan skal
denne temporaliseringsmodus af tidsligheden fortolkes? Fører der en vej fra
den oprindelige tid til værens mening? Åbenbarer tiden sig selv som værens ho-
risont?“ (VT,474/SZ,437). Denne afsluttende spørgen til trods udfolder Væ-
ren og tid gennem en karakteristik af forskellige forståelser af tiden nogle helt
afgørende pointer, der tjener til at profilere den tilgang til den menneskelige
væren, som denne bog udfolder.

1.2 Fra vulgær tid til egentlig tidslighed

Afsættet for en udlægning af Væren og tids begreber om eksistens og tid kan
tages mange steder, men det kan med særlig fordel tages i den kritik af Ari-
stoteles’ tidsbegreb, som Heidegger formulerer. Dette skyldes, at vi ved at
præcisere den forståelse af tiden, som vi, if. Heidegger, finder i Aristoteles’
Fysikken, kan nærme os Heideggers eget tidsbegreb og dermed bestemme
hans udfoldelse af eksistensen nærmere. 

Heidegger understreger ofte, at han i vid udstrækning forstår tidsbegrebet
i modsætning til Aristoteles’ udlægning af dette. Dette ses særligt i Kant und
das Problem der Metaphysik, hvor Heidegger udfolder en bastant kritik af
Aristoteles’ forståelse af tiden. Heidegger slår her fast, at Aristoteles ved at be-
stemme tiden ud fra nuet lægger en fatal linje for den efterfølgende vester-
landske metafysik. Kritikken af Aristoteles’ – if. Heidegger – vulgære tidsop-
fattelse udfoldes videre i Die Grundprobleme der Phänomenologie. Heidegger
pointerer derfor, at alle de bestemmelser af tiden, som den senere filosofi ud-
folder, grunder sig i Aristoteles’ tidsforståelse. Heideggers motivation for at
beskæftige sig med Aristoteles’ tidsforståelse er derfor bestemt af et ønske om
at karakterisere den moderne filosofis fejlslagne bestemmelse af tiden. Kun
dermed kan han vinde den fornødne baggrund for en udfoldelse af sin egen
forståelse af tiden.

Heidegger ser i Die Grundprobleme der Phänomenologie nærmere på den
definition af tiden som Aristoteles fremsætter i Fysikkens fjerde bog, kap. 11.
Her bestemmes tiden som et ‘tal’ for bevægelsen med hensyn til ‘før’ og ‘ef-
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ter’ nuet. Det kan lyde kryptisk, men tanken er, at man ved at sammenholde
nuet med ‘før’ og ‘efter’, sætter forandringen eller bevægelsen som central for
forståelsen af tiden – det er tiden, der måler bevægelsen, og bevægelsen, der
sætter tiden. Aristoteles fremhæver dog, at tiden ikke er lig bevægelsen, men
at bevægelsen er i tiden. Dette fører Aristoteles frem til, at tiden er tal forstået
som det talte ved bevægelsen. Denne tanke er if. Heidegger udtryk for, at
Aristoteles udlægger tiden ud fra tiden selv, idet tiden forstås som den talte
tid, og Aristoteles’ udlægning af tiden truer derfor med at ende i en tautologi.

Men for at der kan være noget, der tælles, må der jo være nogen, som tæl-
ler, og dermed antydes en subjektivering af tiden. Dette leder frem til, at Ari-
stoteles knytter tidens væren til sjælens væren, men dette sker dog ikke på en
så entydig vis, at der nødvendigvis er tale om en subjektivering af tiden. Man
kan nemlig også påpege, at der er bevægelse, selvom der ikke er sjæl, idet ti-
den findes som tællelig og ikke blot og først som talt. Med denne mulighed
undgås en subjektivering af tiden, og den er derfor ikke afhængig af sjælens
eksistens.

Heideggers læsning af Aristoteles’ udlægning af tiden som tal/bevægelse er
et godt eksempel på Heideggers metode, nemlig ‘fænomenologisk destrukti-
on’. Det skyldes, at Heidegger med sin udlægning af tidsforståelsen i Fysik-
ken forsøger at forstå Aristoteles bedre, end denne forstod sig selv og derfor
forsøger at gå til formuleringernes grænser og de problemfelter, som dermed
åbnes. Det er denne metodiske tilgang, der bevirker, at Heidegger kan be-
nytte Aristoteles’ forståelse af tiden ud fra nuets karakter af at være blot et af
mange nu’er og dermed indlejret i en uendelig bevægelse fremefter som et
skridt på vejen til den tidsforståelse, han selv sigter mod. Der er tale om, at
vi med Aristoteles får en forståelse af en ‘indertidslighed’, hvor ethvert væ-
rende er karakteriseret ved at være i tiden. Denne – if. Heidegger – vulgære
tidslighedsforståelse er påkrævet, fordi der er en sammenhæng mellem den
vulgære tidsforståelse og den oprindelige tid, dvs. ‘tidsligheden’ som sådan.
Forholdet mellem den vulgære tid og den oprindelige tid udspiller sig som
en rangorden: Den vulgære tid viser tilbage til den oprindelige og må derfor
forstås ud fra denne, og Aristoteles’ udlægning af tiden danner derfor en an-
sats til en forståelse af den egentlige tid.
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Med den vulgære tid har vi vundet en tilgang til tiden, som udmønter sig
i en urbrug. Brugen af ur er karakteriseret ved, at vi forstår tiden ud fra det,
at der endnu er tid, at det nu er tid, at tiden er inde til noget, at den er knap
osv. Det betyder, at tiden ses som en udvortes magt, som mennesket lider
under. Mennesket er derfor i vid udstrækning rettet mod tiden som noget,
det ikke har, behøver eller mangler. Ydermere er vi med præciseringen af ‘nu’
rettet mod vor egen væren i dette ‘nu’, og tager os tid nu og her. Med andre
ord bevæger mennesket sig i en nu-forståelse, hvor det kendetegnes af sin for-
holden sig til det, som tiden er tid til. Konsekvenser heraf er ganske drastisk,
idet mennesket dermed reducerer sin væren til en ren nutidighed. Det, men-
nesket har gjort og det, det endnu ikke gør, forstås alene ud fra dets relation
til menneskets nutidighed, dvs. som et nutidigt orienteret forhold til det tid-
ligere og det kommende ‘nu’, mennesket erindrer fra fortiden eller forventer
i fremtiden. Den vulgære forståelse af tiden ud fra nuet bevirker ydermere,
at tiden forbindes med uendelighed: Tiden er som en endeløs række af nu’er.
Vi vil senere se, at i modsætning hertil slår Heidegger i Væren og tid fast, at
den egentlige – og dermed den ekstatisk-horistontale – tid primært forstås
ud fra fremtiden.

Idet Heideggers analyse og brug af Aristoteles’ tidsbegreb er skrevet med
et specifikt sigte, sættes nogle særlige rammer for hans Aristoteles-læsning.5

Som nævnt er det hensigten at vise, at vi med afsæt i den forståelse af den
menneskelige væren, som følger af den vulgære tidsforståelse, kan vinde
mere klarhed over den forståelse af eksistensen, Heidegger fremhæver ud fra
begreberne om uegentlig og egentligt tidslighed. Lad os begynde med at ind-
kredse forskellen mellem den vulgære og uegentlige tid. 

5. Günter Figal giver en fyldig redegørelse for Heideggers Aristoteles-reception,
idet han i Martin Heidegger – Phänomenologie der Freiheit netop viser, hvordan
Heideggers forståelse af eksistens og frihed både står i forlængelse af og i mod-
sætning til Platon og Aristoteles. Således præciserer han indledningsvist, at
Heidegger ved at beskæftige sig indgående med Aristoteles og Platon har ud-
viklet ansatsen til de vigitigste tankefigurer i sin filosofi. Figal karakteriserer
derfor den græske filosofi som en nøgle til Heideggers tænkning (jf. Figal
2000, s. 19; 23).
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Som nævnt kendetegnes den vulgære tidsforståelse ved, at tiden bare er dér
– som noget, mennesket har, tager, mister eller mangler og dermed som ab-
strakt, udefrakommende magt, der hersker over mennesket. I forlængelse
heraf står den uegentlige tidslighed, som Heidegger karakteriserer som of-
fentlighed, daterbarhed og udspændthed (jf. VT,451/SZ,414). Uegentlighe-
den giver sig til kende som en form for objektivering af tiden, der fremhæver
menneskets karakter af at være som ‘de andre’ ved at ‘have’, ‘mangle’ eller
‘tage sig’ tid på samme vis som de andre. I kraft heraf bevirker den uegentlige
tidsforståelse, at menneskets forståelse af sig selv som denne enkelte eksiste-
rende (tilstedeværen) glider i baggrunden til fordel for en forståelse af men-
nesket som ‘forhåndenværende’ og dermed som ‘man’. Vi kan altså sige, at
af forståelsen af tid som indertidslighed følger, at værensforståelsen bliver til
en forståelse af det værendes væren som forhåndenværende – tiden er tid til
at gøre noget, og det værende forstås derfor ud fra denne gøren. Dermed ses
bort fra tidens karakter af endelighed, og da forståelsen af endeligheden er
kernen i Heideggers karakteristik af tilstedeværen, får dette fatale konsekven-
ser for den måde, menneskets væren forstås på. I uegentligheden forstås
menneskets endelighed på en måde, vi finder i det uegentlige forhold til dø-
den, hvor ‘man’ trøster sig ved, at ‘alle jo skal dø engang’.

Heideggers kritik af Aristoteles’ begreb påpeger det problematiske i, at ti-
den ses som en uendelig succession. Han fremhæver, at der er tale om en for-
ståelse af tiden, som i sidste ende ophæver tiden som værende. Aristoteles
konkluderer selv, at tiden ikke kan tilskrives væren, idet tiden forstås som et
nu, der kommer og forsvinder og dermed som en fortid og en fremtid, der
reelt ikke er – en tanke, der jo genfindes i Augustins berømte tidsaporier.6

6. Augustin viser, hvordan tiden truer med at blive en apori for den menneskelige
tanke: “For hvad er tid? Hvem kan overhovedet begribe det i sin tanke, så han
kan fremstille det i ord? Hvad er på den anden side mere kendt i daglig tale
end ordet tid? Vi forstår udmærket, når vi selv siger det, og også når vi hører en
anden sige det. Hvad er så tid? Hvis ingen spørger mig om det, ved jeg det.
Hvis jeg skal forklare det for en, der spørger, ved jeg det ikke. Men jeg vil dog
trolig hævde, at jeg ved, hvis der intet gik forbi, var der ingen fortid, og hvis in-
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Dette har betydning for forståelsen af eksistensen, idet mennesket i denne
tidsforståelse ses som noget, der er til stede i en tid, der kommer og svinder.
Mennesket er derfor til som et værende i tiden og er dér prisgivet tidens suc-
cession. Over for denne forståelse af den menneskelige væren, formulerer
Heidegger en bestemmelse af tilstedeværen, som modgår en forståelse af
mennesket som et blot forhåndenværende i tiden. Hans tanke er, at menne-
sket ikke primært er i tiden, det har heller ikke tid, men det er kun som tids-
ligt værende. Tiden er derfor ikke noget, vi uafhængigt af den menneskelige
væren kan komme til en forståelse af. Med andre ord er tiden ikke noget, der
er i sig selv. Den er bundet til den menneskelige væren, idet mennesket er
tidsligt og må udfolde sin væren som sådan. Heidegger påpeger, at menne-
sket ikke kan forholde sig til sig selv, uden at det – bevidst eller ubevidst –
henfører sin forholden sig til tiden. Det bliver derfor afgørende, hvordan
man gør det: Om man alene ser tiden som noget, man kan bruge, dvs. som
en tid til at handle, en tid til en gøren og en tid man er i, eller om man lader
tidsforståelsen udmønte sig i en forståelse af sin egen eksistens.

Heidegger skriver i Væren og tid, at Kierkegaard “bliver hængende i det al-
mindelige tidsbegreb og bestemmer øjeblikket med hjælp fra nuet og evig-
heden. Når Kierkegaard taler om ‘tidslighed’ sigter han til menneskets ‘i-ti-
den-væren’“ (VT,373/SZ,338). If. Heidegger kan vi altså gå tilbage til Ari-
stoteles og finde et afsæt for Kierkegaards tidsbegreb. Men, som jeg vil vise i
de kommende afsnit og kapitler, er Heideggers karakteristik og dermed også
hans kritik af Kierkegaards tidsbegreb udtryk for en regulær mistolkning.
Her må jeg nøjes med kort at fastslå, at Kierkegaard ved at se eksistensen som
noget specifikt menneskeligt, præciserer, at mennesket er tidsligt og derfor

6. tet kom, var der ingen fremtid, og hvis intet var, så var der ingen nutid. Hvor-
dan kan disse to tider, fortiden og fremtiden, være tid, når fortiden ikke mere
er til, og fremtiden endnu ikke er til? Derimod nutiden, hvis den altid var nu-
tid og ikke blev fortiden, ville den slet ikke være tid, men evighed. Altså hvis
nutiden kun kan være tid ved at blive til fortid, hvordan kan vi da sige, at den
er til, når årsagen til, at den er til nu, er at den snart ikke vil være til? Det vil si-
ge, at vi i virkeligheden kun kan sige, at tiden findes, fordi den stræber efter
ikke at være til” (Augustin 1998, s. 229). 
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har en væren, der ikke er at ligne med andre former for væren, der blot er i
tiden. Heraf følger, at Kierkegaard netop må tage afstand fra den aristoteliske
bestemmelse af mennesket som blot værende indlejret i en fortløbende line-
ær tid, der ikke har begyndelse eller ende, og derfor alene må tilskrives uen-
delighed. Menneskets endelighed er netop et kernepunkt i den kierkegaardi-
anske antropologi, og bundetheden til denne endelighedskarakter er afgø-
rende for, hvordan mennesket kan forstå sig selv som tidsligt værende. 

Vi kan foreløbigt fastslå, at det eksistensbegreb, vi møder hos både Kierke-
gaard og Heidegger, er karakteriseret ved, at mennesket er et forhold, der
forholder sig til sig selv og dermed altid har en forstående tilgang til sin egen
væren, og at denne menneskelige væren er kendetegnet ved en endelighed,
som sætter præmisserne for selvforholdets karakter. Opgaven bliver derfor at
vise, hvordan mennesket forholder sig til sig selv og herunder, hvordan en-
deligheden sætter sig igennem i denne forholden sig. En sådan opgave for-
drer en nærmere præcisering af, hvorledes Heideggers henholdsvis Kierke-
gaards bestemmelser af eksistensens karakter stiller sig til den antydede for-
ståelse af tiden, som det, der sætter sig igennem i den menneskelige væren og
som det, der er afgørende for de erfaringer, mennesket gør sig.

1.3 Selvet som syntese

Denne sammenhæng mellem værens struktur og de menneskelige erfaringer
kommer direkte til udtryk hos Kierkegaard. Her finder vi nemlig en forstå-
else af, at mennesket er bestemt af tiden, og at det forholder sig til denne be-
stemmelse i tiden. Tanken er hentet ud af Kierkegaards antropologi, der,
som allerede nævnt i indledningen, tager afsæt i menneskets karakter af at
være et forhold, der forholder sig til sig selv. Denne formulering grunder sig
i, at mennesket er en sammensætning eller en syntese af det uendelige og det
endelige, af det evige og det timelige, eller som det hedder i Begrebet Angest:
“Mennesket er en Synthese af Sjel og Legeme, der constitueres og bæres af
Aand” (SV6,170/SKS4,384). Disse formuleringer sætter menneskets forhol-
den sig til de modsætninger, det er sammensat af, i centrum. Dette fremhæ-
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ver tillige menneskets opgave: At holde sammen på syntesens led, hvilket
ikke lader sig gøre én gang for alle, da syntesen bestandig må udfoldes ved,
at mennesket til stadighed forholder sig til sig selv som denne syntese. Denne
tanke fremhæves i den berømte optakt til Sygdommen til Døden, der netop
lader forstå, at denne aktivitet ‘at forholde sig’ er bogens hovedtema. Her
møder vi den ofte citerede bestemmelse af, hvad det vil sige at være menne-
ske. Selvom den er nok så velkendt, så lad mig citere de noget lukkede for-
muleringer: “Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men
hvad er Selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv eller er det i
Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet,
men at Forholdet forholder sig til sig selv. Mennesket er en Synthese af Uen-
delighed og Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed og Nødven-
dighed, kort en Synthese. En Synthese er et Forhold mellem To. Saaledes be-
tragtet er Mennesket endnu intet Selv” (SV15,73/SKS11,129). Vi får her at
vide, at når noget er en syntese, er det sat sammen af to sider, der holdes sam-
men af et tredje formidlende led. De to sider, mennesket er sat sammen af,
er derfor ikke to uafhængige eller selvstændige sider, men den ene får netop
sin betydning givet af sammenhængen med den anden, dvs. ved at stå i for-
hold til den anden. 

Videre lyder det “…Et saadant deriveret, sat Forhold er Menneskets Selv,
et Forhold, der forholder sig til sig selv, og i at forholde sig til sig selv forhol-
der sig til et Andet” (SV15,73/SKS11,130). Menneskets karakter af at for-
holde sig udfoldes her ved, at mennesket er et afledt forhold, idet det er et
forhold, der forholder sig til sig selv – og så igen forholder sig til den magt,
der har sat mennesket som et forhold, dvs., at mennesket forholder sig til
Gud. Det peger på, at vi skematisk kan sige, at Kierkegaard udfolder ‘at for-
holde sig’ på tre niveauer. Det første niveau består af modsætningerne sjæl/
legeme, timelighed/evighed, endelighed/uendelighed eller frihed/nødven-
dighed. Forholdet herimellem er et forhold mellem to, og vi kan derfor tale
om, at selvforholdet på det ‘første niveau’ har karakter af at være et urealise-
ret forhold – at mennesket endnu ikke er et selv. Som det præciseres i Begre-
bet Angest, fordrer den gensidige formidling mellem de to sider, at ånden el-
ler selvet sætter den – og dermed netop sætter selvforholdet på det ‘andet ni-
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veau’: “Mennesket er en Synthese af det Sjelelige og det Legemlige. Men en
Synthese er utænkelig, naar de Tvende ikke enes i et Tredie. Dette Tredie er
Aanden” (SV6,137/SKS4,349). Dette forhold på andet niveau relaterer sig
både til et første niveau og til et tredje niveau forstået som det niveau, der
har sat det andet forhold. Ved at være i det andet forhold forholder menne-
sket sig derfor både til sig selv som sammensat af uensartede størrelser, og det
forholder sig til Gud eller evigheden som den instans, der har sat mennesket
som et forhold. 

Sætningen ‘en syntese er et Forhold mellem to. Saaledes betragtet er Men-
nesket endnu intet selv’ er det vigtigt at holde fast i. Den understreger nem-
lig, at den sammensathed, mennesket består af, ikke er virkeliggjort i ud-
gangspunktet, men kan og skal realiseres i og med gudsforholdet. Tanken er,
at mennesket ikke fra begyndelsen er et selv, men det skal blive sig selv, og
mennesket står dermed over for opgaven om at virkeliggøre dette ‘forhold
mellem to’ og dermed bringe endeligheden i forhold til uendeligheden, sjæ-
len i forhold til legemet, friheden i forhold til nødvendigheden og sætte det
timelige i relation til det evige. Dette betyder, at mennesket ved at være an-
lagt som en syntese kort kan kendetegnes ved, at det forholder sig til sig selv.
Spørgsmålet om, hvorledes et menneske er eller bliver sig selv, kalder derfor
på en nærmere udlægning af, hvordan et menneske udfolder sin karakter af
at forholde sig. Som citaterne indirekte udtrykker, er det centrale derfor,
hvorledes et menneske stiller sig til sig selv; hvordan forstår det sig selv? Et
menneskes karakter af at forholde sig går netop på dets evne til at forstå, og
idet mennesket endnu ikke er et selv, men skal blive et selv, er det, som men-
nesket her skal forstå, intet mindre end sig selv som opgave.

Dette bringer os videre til endnu et af Kierkegaards hovedværker. Afslut-
tende uvidenskabelig Efterskrift er – bl.a. – helliget tanken, at et menneske står
med sig selv som opgave, og også i dette værk møder vi karakteristikken af
mennesket som en syntese: “Men hvad er Existents? Det er hiint Barn, som
er avlet af det Uendelige og det Endelige, det Evige og det Timelige, og derfor
er bestandigt stræbende” (SV9,80/SKS7,91, min kursivering). Når Johannes
Climacus siger, at mennesket bestandigt er stræbende, er det udtryk for, at
mennesket netop ved at have sig selv som opgave forholder sig til sig selv.
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Dette peger på, at vi med Kierkegaards synteseformuleringer må forstå selvet
som værende i bevægelse. Som forholdende sig til sig selv stiller mennesket
sig på denne eller hin måde til sig selv, og, som jeg senere vil fremhæve, kan
det derfor forholde sig rigtigt eller forkert, sandt eller falsk til sig selv. For-
ståelsen af selvet som forholdende sig eller værende i bevægelse rejser et
spørgsmål om, hvorledes denne aktivitet udfolder sig: Hvordan er et menne-
ske stillet, når det er stillet med sig selv som opgave? På sin vis er ansatserne
til svaret givet i synteseformuleringerne, da de viser, at selvet ved at være sat
sammen af bl.a. det timelige og det evige, har en grundlæggende tidslig ka-
rakter. Dette udtrykkes direkte i Begrebet Angest: “Øieblikket er hiint tvety-
dige, hvori Tiden og Evigheden berøre hinanden, og hermed er Begrebet Ti-
melighed sat, hvor Tiden bestandig afskærer Evigheden og Evigheden bestan-
dig gjennemtrænger Tiden. Først nu faar hiin omtalte Inddeling sin
Betydning: den nærværende Tid, den forbigangne Tid, den tilkommende
Tid” (SV6,175;177/SKS 4,390;392, min kursivering).

Det er altså ved at bringe evigheden ind i timeligheden i kraft af øjeblikket,
at timeligheden får givet sin egentlige betydning og får mening for den eksi-
sterende. Kierkegaard viser hermed, hvordan tiden ved at blive sat i forhold
til sin modsætning, evigheden, er forudsætningen for, at mennesket forstår
tiden som sin tid, dvs. som sin fortid, sin nutid og sin fremtid. Mennesket
oplever derfor, at tiden i mødet med evigheden får givet en ny betydning.
Den er ikke længere blot en endeløs række af objektive nu’er, som den line-
ære tidsopfattelse med sit udspring hos Aristoteles ser den, men får i stedet
karakter af at være menneskets personlige historie – dets egen fortid, nutid
og fremtid. 

Denne pointe bakkes op af den tilgang til menneskets historicitet, som vi
også møder i Begrebet Angest: Her slås det fast, at det er modsigelsen mellem
syntesens to led, f.eks. det legemlige og sjælelige, der sætter et menneskes hi-
storie i gang. Med andre ord er det menneskets bevidstgørelse eller erfaring
af sig selv som modsigelse, dvs. som et problem og dermed som en opgave,
der bevirker, at det ser sit liv som en tilegnelse af sin egen historie. Som ek-
sempel på denne modsigelse peger Kierkegaard på, at et menneske i og med
sin legemlige udvikling, dvs. sin fysiske udvikling gennem tid, f.eks. puber-
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teten eller alderdommen, kan blive fremmed for sig selv. Kierkegaards be-
stemmelser præciserer således, at den menneskelige væren på helt grundlæg-
gende vis er en tidslig væren. 

Mellemspillet i Philosophiske Smuler er centralt i denne forbindelse. Her
godtgør den pseudonyme forfatter Johannes Climacus, at mennesket i mod-
sætning til ‘Guden i tiden’ har historie, da Gudens fuldkommenhed sætter
en uforanderlighed, dvs. en væren, der gælder uafhængigt af alle tider, og
derfor er Guden til alle tider den samme. Dette peger indirekte på, at Kier-
kegaard i sin forståelse af eksistensen fremhæver foranderligheden som afgø-
rende, og vi derfor kan bestemme eksistensen som værende af tiden og i ti-
den. Menneskets væren forløber i tiden, og mennesket forholder sig til sig
selv ved i tiden at forholde sig til sig selv som et tidsligt værende. Denne af-
gørende pointe understreger, at menneskets forholden sig til sig selv må ud-
foldes i den endelighed, som kendetegner dets væren. Derfor kan Anti-Cli-
macus i Sygdommen til Døden påpege, at det menneske, der har forset sig på
uendeligheden og dermed tabt blikket for det endelige, er kendetegnet ved,
at det er ført bort fra sig selv. Mennesket er således som værende både ende-
ligt og uendeligt stillet i en endelighed, og dermed henvist til en endelighe-
dens verden og de vilkår, der præger denne. Menneskets endelighed er derfor
if. Kierkegaard et grundvilkår, som dels kendetegner menneskets struktur af
syntese, dels er grundlæggende i menneskets erfaringer af dets væren i ver-
den. Modsat Heideggers beskyldning tager Kierkegaard derfor i allerhøjeste
grad menneskets endelighed alvorligt: Det er netop menneskets endelighed,
dets væren i en konkret verden, der betinger, hvorledes dets opgave om at
blive sig selv må udfolde sig.

1.4 Bekymring

Kierkegaard understreger, at opgaven bevirker, at livet og dermed den tid,
som det udfoldes i, opleves som en byrde: “Den tungeste Byrde, der blev lagt
på et Menneske [...] er i en vis Forstand Tiden” (SV12,132/SKS9,136). Det
skyldes, at tiden opleves som en smertefuld erfaring af tilintetgørelse, men
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før vi konkluderer for meget, må vi have fortsættelsen af citatet med. Den
lyder: “Og dog paa den anden Side hvilken formildende, hvilken lindrende,
hvilken bestikkende Magt har ikke Tiden? Men dette Formildende, dette
Bestikkende er jo en ny Fare” (SV12,132/SKS9,136). Her antyder Kierke-
gaard en grundlæggende tvetydighed i erfaringerne af tid: I og med at tiden
svinder og tager noget med sig i sit forløb, oplever mennesket tiden som en
magt, der nedbryder livet og i sidste ende fører mennesket frem mod dets til-
intetgørelse, døden. Men, som den anden del af citatet antyder, besidder ti-
den samtidig en lindrende og formildende kraft, der netop kan sætte men-
nesket i stand til at udholde et ellers ofte smertefuldt liv – et liv, der bestan-
digt svinder mellem hænderne på det. Kierkegaard karakteriserer denne kraft
som en bestikkelse og dermed en ‘ny Fare’, men det er en afgørende pointe,
at tvetydigheden er reel: Mennesket erfarer tidens gang som både byrde og
lindring. 

Umiddelbart er det dog tidens karakter af byrde, der har Kierkegaards op-
mærksomhed. I talen “Pælen i Kjødet“ påpeger han, at mennesket forsøger
at modgå forandringen for at vinde en ro: “Ro søger jo Mennesket, men see
det vexler: Dag og Nat, Sommer og Vinter, Liv og Død; Ro søger jo Men-
nesket, men see det vexler: Lykke og Ulykke, Glæde og Sorg” (SV4,291/
SKS5,318). Menneskets søgen efter roen afstedkommes af, at mennesket er-
farer sig som værende stillet i en uro, en forgængelighed, ja, i en foranderlig-
hed – ‘se det vexler’. Vi må spørge, om denne veksling eller foranderlighed
ikke netop er menneskets lod, og følgelig om dets søgen efter roen eller stil-
standen derfor er et fejlgreb, som er dømt til at mislykkes, da der ikke kan
være stilstand i en væren, hvis særkende er vorden. 

Spørgsmålet kræver en præcision af forståelsen af foranderlighed og ro.
Ovennævnte fremhævelse af mennesket som forholdende sig og dermed be-
vægende antyder, at en søgen efter roen eller stilstanden nødvendigvis må ses
i sammenhæng med foranderlighedens rolle i livet. Foranderligheden sætter
sig derfor til stadighed igennem i det menneskelige liv, og det synes ikke ri-
meligt at hævde, at dette altid sker som en negativ erfaring og derfor nød-
vendigvis mod menneskets vilje. Som jeg vil vende tilbage til, viser et fæno-
men som kedsomhed, at et menneske så sandelig også kan lide under en op-
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