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Sekularisterne tog fejl. Religion er kommet for at blive. Sådan ser 

det i hvert fald ud, men hvad betyder troen for det moderne men-

neske i dag, og hvordan skal et demokratisk, multikulturelt sam-

fund forholde sig til religion som tradition og institution?

I Religion, magt og kommunikation søger Lars Albinus efter svarene 

hos to af de mest potente og gensidigt udfordrende filosoffer i det 

20. århundrede: Michel Foucault og Jürgen Habermas. For dem 

begge spiller religion en afgørende rolle i deres opfattelse af mo-

derniteten. Men hvor Foucaults magtanalytik kaster et særligt lys 

over religion som socialt fænomen, fremstilles religion i Haber-

mas’ kommunikationsteori som en tradition, vi må forholde os til 

på den rationelle dialogs præmisser.

Til trods for afstanden mellem Foucaults og Habermas’ opfattelser 

viser bogen, hvordan de to filosoffer i visse henseender kan ses som 

korrektiver til hinanden. Dermed bliver forfatterens undersøgelse 

af religionens betydning også til et spørgsmål om, hvor grænsen i 

dag går mellem magt og fornuft. 

Samtidig udfordrer bogen rammerne for Foucaults og Habermas’ 

tænkning og stiller spørgsmålene: Kan en etisk og æstetisk hori-

sont indplaceres i dette spil mellem fornuft og magt – og hvilken 

rolle må religion i så fald siges at indtage? Det giver Religion, magt 

og kommunikation et religionsfilosofisk bud på.
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Arbejdet med denne afhandling har stået på længe, meget længe, og bogen er da også blevet 

tilsvarende omfangsrig. Det har jeg selv ansvaret for. Men jeg står i gæld til mange af mine 

kolleger og samtalepartnere, når det drejer sig om behandlingen af bogens enkelte problem-

stillinger. Ikke mindst vil jeg gerne rette en varm tak til Svend Andersen, Vagn Andersen og 

Troels Nørager, der hver på sin måde har involveret sig generøst og konkret i mit arbejde 

med tanker og tekst, og hvis kritiske, men altid velvillige respons, forhåbentlig afspejler sig 

i bogen på en måde, der yder deres indsats retfærdighed.

En stor tak skal også lyde til min tålmodige familie, som er det hele værd.

Endelig vil jeg gerne dedikere bogen til en person, der på en helt anden måde har gjort sit 

til, at det overhovedet blev muligt for mig at gennemføre denne proces.

Til H.E.H.
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Forord

Når følgende afhandling foreligger på dansk, skyldes det oprindeligt forskellige overve-

jelser, som i mellemtiden er blevet overskygget af den situation, der nu taler til beslut-

ningens fordel, nemlig at flere og flere danske oversættelser af Foucault og Habermas 

har set dagens lys i de forløbne år. At der tilsyneladende findes en voksende dansk 

læsekreds for Foucaults og Habermas’ bøger bestyrker min formodning om, at den 

indbyrdes debat, jeg har tilladt mig at udfolde på deres vegne, også vil kunne vække 

interesse herhjemme. Dertil kommer, at afhandlingens fokus på religion i moderniteten 

også må siges at udgøre et helt centralt diskussionsemne i dagens Danmark, såvel i 

den akademiske som den offentlige debat.

 Afhandlingen strækker sig over mange sider og kan formentlig forekomme læse-

ren labyrintisk i sin krogede konstruktion. Hensigten har bestemt ikke været at lokke 

læseren ind i en verden uden udgange eller at ofre den overordnede orientering for 

de enkelte problemstillingers kompleksitet, men derimod at kaste forskellige lyskegler 

ind over det samlede problemfelt med den ambition, at det kommer til at fremstå 

tilstrækkeligt nuanceret og samtidig genkendeligt i forhold til læserens daglige vir-

kelighed. ‘Lyskeglerne’, der således krydser hinanden, idet de peger ind på et fælles 

fokus, nemlig ‘religion i moderniteten’, etableres gennem en kritisk diskuterende 

fremstilling af begreber som ‘kommunikation’, ‘magt’, ‘rationalitet’ og ‘æstetik’. En 

sådan begrebsopbygning fordrer en vis grundighed, der muligvis vil trække veksler 

på læserens tålmodighed. Håbet er, at de snørklede stier, læseren føres ud på, og som 

måske kan give indtryk af, at sagens fremstilling løber i ring, i virkeligheden kommer 

til at udgøre en slags vindeltrappe, der fører op til et panorama over problemfeltets 

enkelte elementer i deres indbyrdes sammenhænge. Jeg bilder mig på ingen måde ind, 

at det således etablerede udsyn over det moderne landskab af religion, kommunikation 

og magt afspejler virkeligheden selv. Jeg opfatter snarere det tilvejebragte perspektiv 

som et kort, der stiliseret angiver orienteringspunkter i den verden, kortet refererer 

til.

 Undervejs i arbejdet med afhandlingen har jeg med stort udbytte drøftet såvel de 

enkelte problemstillinger som selve det vordende manuskript med mine kolleger. I den 

forbindelse skylder jeg i særdeleshed en stor tak til Vagn Andersen og Troels Nørager, 

som begge utrætteligt har stillet sig til rådighed som læsere og diskussionspartnere, 

og som gentagne gange er kommet med konstruktive ideer og indvendinger.

 Desuden skylder jeg en tak til Carlsbergfondet, som fandt projektet støtteværdigt, 

idet det ydede en forskningsbevilling, som jeg imidlertid opsagde efter et halvt år 
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pga. fast ansættelse ved Det Teologiske Fakultet i Århus. Det er ved dette fakultet, at 

afhandlingen indleveres som disputats, og det er fakultetet, som jeg sidst, men ikke 

mindst, skylder tak for beredvilligt at have opfyldt de betingelser, der har gjort det 

muligt for mig med denne bog at kunne fremlægge det færdiggjorte forskningsarbejde.
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Indledning

Man taler meget om religionens genkomst. Det er ofte uklart, om man hermed har 

fremsat en empirisk konstatering eller et normativt udsagn. Undertiden har man 

endog indtryk af, at der er tale om begge dele i et uigennemsigtigt forhold (hvor det 

ene implicit refererer til det andet). Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg forholder mig 

skeptisk til denne diagnose, hvad angår den normative side af sagen. Jeg er interes-

seret i at undersøge religionens mulighed, betydning og gyldighedspotentiale i mo-

derniteten, altså i at vurdere religion normativt, men jeg vil i udgangspunktet hævde, 

hvilket således kan forekomme paradoksalt, at vi i en helt grundlæggende forstand bør 

værne om sekulariseringen forstået som adskillelsen mellem en politisk og en religiøs 

betydningssfære.

 Måske er selve begrebet sekularisering ikke præcist nok. Hvis begrebet anses for 

at implicere en proces, der langsomt men sikkert forviser religionens betydning fra 

det offentlige rum og måske i det hele taget udtynder religionens folkelige grundlag, 

så giver det ikke særlig god mening at bruge det om den moderne verden, hverken 

i en oriental eller en occidental kontekst. At vi i den vestlige verden lever i et post-

sekulært samfund, som mange hævder, finder jeg ingen grund til at anfægte, hvis det 

blot betyder, at religionen snarere end at forsvinde fra det offentlige rum, har vundet 

forøget indpas. Men jeg anfægter, at dette forhold skulle ændre ved vigtigheden af 

at holde religiøse særhensyn ude fra politiske beslutningsprocesser, og jeg finder det 

uforeneligt med en grundlæggende sekulær og fortsat gældende fornuftsindsigt, at et 

religiøst verdensbillede skulle kunne overtrumfe politiske og videnskabelige lærepro-

cesser.

 Hvad er overhovedet en religiøs tradition? Begrebet synes anvendt om ret forskel-

lige sammenhænge i et spektrum fra en ortodoks overleveringssammenhæng til et selv-

transformerende tydningskompleks, der, som for visse grene af en kristen selvforståelse, 

har meget lidt med traditionel religion at gøre. Uanset hvad kan en religiøs tradition 

forstået bredt som ‘en religiøs diskurs’ ikke længere troværdigt tilbageerobre den plads i 

en bredere kommunikativ sammenhæng, som en argumentativt baseret diskursiv praksis 

har indtaget som modernitetsideal. Det betyder, at jeg i fundamental forstand sætter 

logos over mythos og derfor ikke finder Joh n Milbanks modernitetsforståelse som en 

konkurrence mellem forskellige myter rationelt forsvarlig (Milbank, 1993, 279). Det 

handler ikke om stereotyper som ‘sacral secularity’ over for ‘creational immanence’ 

eller ‘ontology of difference’ over for ‘ontology of peace’, for nu at bruge Milbanks 

begreber, men snarere om modet til kasuistisk begrundelse på gensidigt forpligtende 
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fornuftspræmisser. Hvis vores forståelse af den verden, vi aktuelt lever i, afhænger af 

den narrativt mest forførende beskrivelse, har vi opgivet det argumentative rationali-

tetspotentiale, logos, som filosofien qua fornuftsaktivitet ikke kan være foruden.

 Jeg afviser ikke, at religion (herunder også en på sin vis anti-religiøs ‘kristen hu-

manisme’) stadig i visse henseender kan opfattes og forsvares som et kulturbevarende 

fænomen, men kun under den uopgivelige forudsætning, at demokratiske beslut-

ningsprocesser til stadighed udgør det samfundsmæssige grundlag. Religion kan altså 

ikke som førhen kaldes kulturbærende, hvis vi ved kultur forstår den samlende og mest 

grundlæggende orientering for samfundsfællesskabet. For så vidt som det moderne 

samfund imidlertid med rod i det konstitutionelle demokrati forsvarer retten til frit 

at vælge religiøst tilhørsforhold, kan religionen stadig vise sig at have en uerstattelig 

funktion som mere eller mindre partikulært identitetsgrundlag. Forudsætningen for 

en given overbevisningshorisont er med andre ord, hvilket igen kan lyde paradoksalt, 

at alle accepterer retten til forskellighed. Jeg anerkender i den forbindelse Charles 

Taylors advarsel mod faren for en homogeniserende liberalisme, der primært orienterer 

sig efter ‘principles of nondiscrimination’ (1994, 43 ff), hvilket endvidere kan minde 

lidt om Michel Foucaults kritiske analyse af humanismens normaliseringsstrategier, 

men jeg hælder dog alt i alt mest til Habermas’ opfattelse af, at et konstitutionelt de-

mokrati ikke kan gøre andet og mere end at sikre de enkelte samfundsborgere samme 

rettigheder som borgere og dermed lige muligheder for at forfølge deres egne livsmål.

 Moderniteten har under alle omstændigheder medført en opsplitning i forskellige 

kultursfærer, der ikke uden videre lader sig reducere til hinanden. Det ytrer sig på den 

ene side i en opdeling i subkulturer og mere overordnede kulturforskelle, som ofte 

involveres i institutionelle og politiske dilemmaer, og på den anden side i en kulturin-

tern fragmentering af videns- og handlingssfærer.

 Et af de spørgsmål, der skal stå til diskussion i afhandlingen, er således, om det er 

muligt at formulere realistiske og tilstrækkelige betingelser for en kulturel sameksistens 

på vilkår, der værner om fornuftens ydelse. Et andet spørgsmål, der relaterer sig hertil, 

men som samtidig retter sig indefter mod en traditionstilegnende selvforståelse, er, 

hvorvidt det er muligt i moderniteten at forestille sig forskellige betydningssammen-

hænge såsom religion, politik, kunst og videnskab bidrage frugtbart, om end på hver sin 

måde, til en menneskelig selvforståelse. Jeg ser i den forbindelse en filosofisk opgave i 

at begrebsbestemme de fornuftsbetingelser, der rejser relevante gyldighedskrav til de 

forskellige sammenhænge uden en metafysisk ambition om at reducere dem til hinan-

den. Det er i sidste ende hensigten at se disse to spørgehorisonter i lyset af hinanden. 

Når jeg således forsøger at placere mig hinsides ethvert metafysisk perspektiv, skal det 

præciseres, at jeg for nærværende forstår metafysik som en verdensanskuelse eller form 

for tænkning, der refererer til et absolut værens- eller erkendelsesgrundlag. Den anti- 
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eller eftermetafysiske position, jeg prætenderer at indtage, er derfor en position, der 

afstår fra at fundere argumenters og ræsonnementers gyldighed i et sådant grundlag.

 Den her forelagte afhandling er tænkt religionsfilosofisk i en bestemt forstand (se 

nedenfor, 1.3). Udgangspunktet tages ikke inden for en religiøs horisont, men i selve 

det modernitetsbestemte forhold til religion, der overhovedet har gjort det muligt at 

betragte ‘religion’ udefra som et mere eller mindre isolerbart samfundsfænomen. Hvad 

betyder religion – for religionsvidenskab og qua teologi – inden for en grundlæggende 

sekulariseret, men også i visse henseender post-sekulær, occidental horisont? Det er det 

primære spørgsmål. Jeg har valgt ‘kommunikation’ og ‘magt’ som de to overordnede 

indfaldsvinkler. Man kunne selvfølgelig have forestillet sig andre, men ideen har været 

at relatere den såkaldte Foucault-Habermas debat til et spørgsmål om religion. Jeg er 

helt bevidst om i den forbindelse at have fravalgt filosofisk betydningsfulde diskus-

sioner om religion og teologi i moderniteten (jf. f.eks. Slavoj Žižek, Niklas Luhmann, 

Jean-Luc Marion, Don Cupitt og Ingolf Dalferth, Giorgio Agamben, Luigi Pareyson 

og ikke mindst dennes elev, Gianni Vattimo), men jeg har frygtet at en inddragelse af 

sådanne postioner ville have sløret den problemstilling, afhandlingen baserer sig på, 

nemlig forståelsen af religion i spændingsfeltet mellem kommunikation og magt.

 Med Foucault og Habermas foreligger der to radikalt forskellige bud på, hvad 

kommunikation og magt skal forstås som, og hvad modernitet betyder. Begge er interes-

seret i en bestemmelse af, hvad der har gjort os til det, vi er i dag, men i kraft af meget 

forskellige opfattelser af, hvad filosofi er, eller rettere, hvad filosofi kan være i dag. På 

en måde er forskellen mellem dem så fundamental, at ingen samtale synes mulig. Men 

deri ligger en udfordring: at gøre en samtale mulig. Som jeg ser det, er spændingsfeltet 

mellem Foucault og Habermas, eller positionelt udtrykt mellem en rationaliserings-

kritisk magtanalytik og en magtkritisk rationalitetstænkning (universalpragmatikken), 

karakteristisk for en kløft, der går igennem moderne filosofi: på den ene side et opgør 

med den traditionelle sandhedssøgen (dvs. en søgen efter rationel gyldighed i abstrakt, 

idealistisk forstand), på den anden side et opgør med en historiserende tænknings 

risiko for kontekstualistisk irrationalisme. For Habermas, der fører an i dette sidste 

opgør, består filosofiens opgave i at fastholde fornuftens universalistiske ambition, og 

hans hovedtanke er, at modernitet må bestemmes som denne opgaves gennemførelse 

på et kommunikativt grundlag. For Foucault består filosofiens opgave i at bestemme 

nutiden arkæologisk og genealogisk, dvs. at føre givne forestillinger om fornuft tilbage 

i en historisk kontekst, der vidner om deres begrænsning. Hvor Habermas’ opfattelse 

af filosofiens fortsatte mulighed står og falder med muligheden for at hævde, at kom-

munikation går forud for magt (hvor ‘magt’ forstås i negativ, asymmetrisk forstand), 

stiller Foucault spørgsmål ved dette ‘selvbekræftende’ udgangspunkt og tager strategisk 

afsæt i en analyse af magt, der dog omvendt, set med Habermas’ øjne, kan kritiseres for 
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at være ‘selvafkræftende’. Resultatet er to modernitetsbestemmelser, der på en måde 

forsøger at stille sig bag hinanden. Det vil være en misforståelse at tro, at den ene er 

fortaler for fornuften, mens den anden er fortaler for ufornuften. Både Habermas og 

Foucault er drevet af den oplysningstanke, at det er muligt at afsløre selvforblændelser 

gennem kritisk videnstilegnelse. Forskellen består i opfattelsen af hvilke forudsætninger, 

der gives for at bestemme, hvori magt og fornuft overhovedet viser sig.

 Interessant i denne sammenhæng er, at religion repræsenterer en indirekte, men 

ikke uvæsentlig, faktor i begge disse bestemmelser. Religion indgår i begge forfatter-

skaber som et analytisk og historisk overgangsbegreb, som begreb for noget, der ikke 

i samme forstand er, hvad det har været, men som ikke desto mindre på afgørende 

måde har formet den verden, vi lever i i dag.

Kapitel 1 indledes med en redegørelse for den såkaldte ‘Foucault-Habermas debat’, 

som jeg kortfattet følger op på ved at give et første rids over den betydning, som 

begge personer har haft og stadig har inden for et religionsvidenskabeligt og teologisk 

forskningsfelt. Hvor Foucault hidtil, i modsætning til Habermas, har udgjort en vis 

inspirationskilde for religionsvidenskaben, og først i det seneste årti er taget aktivt 

op inden for teologien, har Habermas længe været diskuteret og udnyttet i teologisk 

sammenhæng. Det er henholdsvis magtanalytikken og diskursetikken, der på næsten 

modsatrettede måder har inspireret teologer til at ‘afsværge’ et traditionelt åbenbarings- 

og autoritetsbegreb og samtidig fastholde en tidssvarende teologi, som en moderne 

‘fornuft’ ikke vil kunne bortrationalisere.

 Som forberedelse til en mere omfattende bestemmelse af afhandlingens begreb om 

‘kommunikation’ præsenterer jeg efterfølgende i Kapitel 2 Habermas’ og Foucaults 

opfattelse af tænkningens aktuelle betingelser i lyset af den sproglige vending, der, 

til trods for ikke uvæsentlige forskelle mellem en tysk, en angelsaksisk og en fransk 

tradition, kan siges at udgøre en overordnet referenceramme, nærværende afhandlings 

ståsted indbefattet.

 Efter de indledende overvejelser er det hensigten at etablere to bærende ind-

faldsvinkler til en modernitetsbevidst selvforståelse: kommunikation og magt. På den 

ene side drejer det sig om en filosofisk drøftelse af, hvad vi i dag forstår ved rationel 

kommunikation, samt hvilke spilleregler, enhver kommunikativ proces må tænkes 

underlagt (kap. 2.4). Dette anser jeg for betydningsfuldt på tre niveauer: i forholdet 

mellem religionsvidenskaben og dens genstand (for så vidt som dette forhold indbefat-

ter kommunikation), i religionsvidenskabens intersubjektive meddelelsesforpligtelse og 

endelig i en vurdering af religionens (og teologiens) svar på en (rationelt forpligtende) 

kommunikativ fordring. På den anden side drejer det sig om en filosofisk drøftelse af 

begrebet magt og de normative spørgsmål, et sådant begreb involverer os i (kap. 3). 
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Opgaven består dels i at bestemme konsekvenserne af det forhold, at religionsvidenska-

ben udøver magt i sin analytiske anvendelse af et begreb om religion, dels at præcisere 

i hvilken forstand magt overhovedet (om muligt) kan være henvisningsgrundlag for en 

bestemmelse af religionens betydning i moderniteten. De to undersøgelsestrategier 

forbinder sig med i hinanden i den tese, at kommunikation ikke lader sig tænke i 
et magt-tomrum, og at magt ikke (til forskel fra vold) lader sig tænke uden et 
mindstemål af kommunikativ indforståelse.1 For så vidt som det hævdes, at kommu-

nikation og magt glider over i hinanden uden – begribeligvis – at falde sammen, bliver 

det afgørende spørgsmål, på hvilket grundlag vores forhold til religion i moderniteten, 

såvel på et videnskabeligt specialiseret som på et almindeligt intersubjektivt niveau, 

kan hævdes at hvile? Er det overhovedet muligt at definere modernitetskonstituerende 

grundbegreber om rationalitet og/eller magt? Dette har selvsagt afgørende betydning, 

dels for en præcisering af religionsvidenskabens religionskritiske implikationer ogfor 

en præcisering af dens implicitte rationalitetsbegreb(er), dels for en bestemmelse af 

grundlaget for vores almene forhold til religion i dag.

 Kapitlerne om kommunikation (2) og magt (3) efterfølges af et kapitel om reli-

gion (4), der lægger ud med en kritisk drøftelse af de problemer, som omgærder selve 

religionsbegrebet i moderne religionsforskning, herunder repræsentationsproblemet, 

etnocentrismeproblemet og et forhold mellem fortolkning og forklaring. Derefter 

fremstilles henholdsvis (4.2) Habermas’ og (4.3) Foucaults opfattelse af religion, hvilket 

således skal etablere det endelige grundlag for en drøftelse af ‘religion’, dels i forhold til 

religionsvidenskabens kritiske horisont og en kontrasterende teologisk tydning (jf. 4.4), 

dels i forhold til forskellige kulturelle tilhørsforholds betydning, mulighed og gyldig-

hed i et demokratisk samfund. De sidste overvejelser fordeler sig igen på spørgsmålet 

om religionens rolle i det offentlige rum (4.5) og mere generelle, religionsfilosofiske 

overvejelser over forholdet mellem religion, politik og æstetik (4.6).

Man kan spørge, hvorfor lige netop Foucault og Habermas er valgt? Mit svar vil være, 

at de står for to af de mest indflydelsesrige modernitetsopfattelser, der samtidig i deres 

radikale grundkonceptioner kan ses som hinandens mest afgørende udfordringer. Af-

handlingens indfaldsvinkel er således ‘religion i moderniteten’ set i lyset af den kløft, 

der består mellem disse to filosofiske positioner.

1 Som oversættelse af Habermas’ begreb om Einverständnis konstruerer jeg ordet ‘indforståelse’, som 
formentlig bedre end ‘indforståethed’ angiver det processuelle aspekt i begrebet. Om forskellen på Ein-
verständnis og Verständigung, se nedenfor, n. 123. Når jeg nedenfor bruger ‘indforståelse’ i modsætning 
til ‘indforståethed’ peger jeg altså på det processuelle aspekt (‘det at komme til enighed’) i modsætning 
til et statisk aspekt (‘det at være enige’). Desuden henviser jeg undertiden til ‘kommunikativ indforstå-
else’ som begreb for en indfaldsvinkel, Foucault forsøger at trænge bagom, uden at han dog eksplicit 
forholder sig til Habermas’ begreb om Einverständnis.

Indledning 17



DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

INDHOLD  PERSONREGISTER INDHOLD  PERSONREGISTER

Skåret ind til benet kan man som sagt karakterisere Foucaults position som en ratio-

naliseringskritisk magtanalytik og Habermas’ position som en magtkritisk rationali-

tetsanalytik. En planlagt debat mellem Foucault og Habermas blev aldrig realiseret. 

Dels herskede der uenighed om forståelsen af modernitet som emne for debatten, 

dels blev den bremset, før den overhovedet kom i gang pga. Foucaults uventede 

død i 1984. Vi kan kun gisne om, hvorledes dette møde ville have udspillet sig, men 

sikkert er det, at det ville have været et møde hen over en formidabel, for ikke at 

sige uoverstigelig kløft. Foucault var på dette tidspunkt i forfatterskabet interesseret 

i etiske spørgsmål, for så vidt som han selv definerede etik som ‘en reflekteret fri-

hedspraksis’,2 hvormed det menneskelige subjekt forholder sig til sig selv i forholdet 

mellem historisk betingethed og muligheden for at tænke anderledes (1985b, 12; 1989, 

434). Habermas havde få år forinden lanceret sit hovedværk om den kommunikative 

handlen og var angiveligt optaget af det menneskelige subjekt som rationelt ansvarlig 

for en ja-nej-stillingtagen i intersubjektive handlingsrelationer. Selvom begge, efter 

alt at dømme, ville have mødt hinanden i åben og velvillig dialog, er det tvivlsomt, 

om deres forskellige opfattelser af fornuftens kritiske potentiale ville være i stand til 

at nå sammen i en – med Rawls’ begreb – ‘overlapping consensus’. Generelt kan man 

sige, at Foucault op igennem halvfjerdserne insisterede på at gøre ‘magtrelationer’ 

(rapport de pouvoir) til genstand for sin beskrivelse af modernitetens forskellige for-

mer for rationaliserende selvforståelse (som f.eks. den måde, hvorpå vi forholder os 

til kriminalitet og seksualitet), ikke ulig den måde, han tidligere, i tresserne, havde 

gjort galskab og sygdom til genstand for en undersøgelse af de vidensbetingelser og 

eksklusionsstrategier, der overhovedet gjorde det muligt at etablere en samfundsmæs-

sig omgang med dem.

 Noget af det, der gør Foucault foruroligende og fascinerende på samme tid, er at 

han rokker ved grundlæggende begrebers selvfølgelighed og prikker til vore forestil-

linger om det nødvendige og velbegrundede i at tænke og handle, som vi gør. Noget af 

det, der gør Habermas interessant, men vanskelig at følge ubetinget, er at han insisterer 

på, at det differentierede men affortryllede verdensbillede, vi gennem generationer har 

udviklet på modernitetens vilkår, har spillet os hidtil usete muligheder i hænde for at 

værne om rationaliteten i vores kommunikative og handlingskoordinerende omgang 

med hinanden. Denne historiske rationalitetsgevinst kommer bl.a. til udtryk i ‘den 

kommunikative handlen’, som, bagom givne normer og teoretisk fornuft, beror på 

en grundlæggende indforståelsesorientering, indlejret i sproget selv, men udfoldet i 

den daglige praksis og i moderniteten løst fra traditionsregulerede betydningslænker. 

2 Som Foucault siger i et interview fra 1983: “was ist Ethik anderes als Freiheitspraksis, die reflektierte 
Praxis der Freiheit”, 1985b, 12, se nedenfor, p. 589.
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Det overbevisende, men også næsten overvældende, ved Habermas’ teori om den 

kommunikative handlen er, at den forstår sig selv universalpragmatisk, dvs. som en 

henvisning til ikke-diskuterbare samtalebetingelser, der må være opfyldt, for at en 

rationelt forpligtende enighed kan opnås, hver gang en uproblematisk indforståelse 

skrider over i gyldighedsspørgsmål. Habermas’ grundtanke er, at udsagn, der refere-

rer til en objektiv realitet, i sidste ende må kunne anerkendes som sande eller falske, 

uanset hvilket vokabular – eller verdensbillede – de fremsættes inden for, for så vidt 

som alle har samme verden til fælles. Velvidende at en typeforskel gør sig gældende 

mellem vidensudsagn og moralske udsagn, hævder han i forlængelse heraf, at man i 

basal forstand må forestille sig analoge betingelser for normative udsagns reference, 

for så vidt som alle berørte parter skal kunne anerkende gyldigheden af en moralsk 

norm, for at den, i universel forstand, kan anses for gyldig.

 Konfrontationen mellem Foucault og Habermas består først og fremmest i, at Fou-

cault til enhver tid vil hævde, at konteksten (dvs. den historisk-kulturelle situation) er 

bestemmende for, om noget kan erklæres for rationelt gyldigt eller ej, mens Habermas 

vil hævde, at tilvejebringelsen af kommunikativ indforståelse i sin gyldighedsprætention 

overskrider den givne kontekst indefra. Endvidere erklærer han Foucault for relativist i 

den forstand, at Foucault ikke selv kan indtage den kontekst-uafhængige position, som 

skulle garantere troværdigheden af hans ‘perspektivisme’. For Habermas er problemet, 

at Foucault vil reducere alt muligt til magt; for Foucault er problemet, at Habermas 

vil operere med kommunikation uden magt. Det synes at være gamle kløfter, der her 

graves på ny, mellem idealisme og naturalisme, mellem en kantiansk-hegeliansk tradi-

tion og en nietzscheansk tradition, men det er, som jeg vil komme tilbage til, ikke hele 

sandheden, og jeg vil da også argumentere for, at det er muligt at forestille sig en bro 

mellem Foucault og Habermas, om ikke på et abstrakt og generaliserende filosofisk 

niveau så i det mindste med ‘religion’ som den formidlende sag. Uden at trivialisere 

deres forskellighed, vil jeg med henblik på en religionsfilosofisk problemstilling re-

formulere perspektivforskellen mellem dem som mere aspekt-afhængig end gensidigt 

ekskluderende.

 Metodisk set tilstræber jeg ikke en tredje position, som gør Habermas og Fou-

cault indbyrdes kommensurable, men at formidle en læsning af dem på en måde, der 

så vidt muligt fremstiller hvert deres filosofiske ærinde på de to forfatterskabers egne 

præmisser. Jeg vedkender mig således et hermeneutisk standpunkt, ikke i den fortand, 

at jeg vil aflokke dem hemmeligheder, som kun delvist kommer til udtryk i teksterne 

selv (således som Foucault undertiden kan referere kritisk til begrebet ‘hermeneu-

tisk’), men i den forstand at jeg, i det omfang det er mig muligt, vil udlede forfatter-

skabernes udsagn om ‘kommunikation’, ‘magt’ og ‘religion’ af deres betydning i den 

værkinterne kontekst. Jeg læser altså ikke Foucault ud fra kommunikationsteoretiske 
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begreber, ligesom jeg heller ikke læser Habermas arkæologisk eller geneaologisk (ud 

fra en foucaultsk læsemåde), men mit mål er at tydeliggøre et konstruktivt spændings-

forhold mellem de forskellige optikker ved at bringe dem i spil over for hinanden. I 

sidste ende vil jeg ad den vej argumentere for, at en foucaultsk optik kan udfylde en 

lakune i Habermas’ optik og vice versa. Uden at tilstræbe en dialektisk ophævelse af 

modsætningsforholdet mellem dem, vil jeg udnytte perspektivforskellene til at kaste 

forskellige lyskegler ind over religionens betydning i moderniteten. Dertil kommer, 

at jeg tentativt vil pege på, i hvilken forstand synsmåder hos Foucault kan udgøre et 

korrektiv til synsmåder hos Habermas og omvendt. Det drejer sig om, lidt forenklet 

sagt, at Foucault synes at appellere underforstået til en fornuft, som ikke optager nogen 

begrebslig plads i forfatterskabets kritiske perspektiveringer. For at kunne udfylde den 

lakune, som et underbestemt fornuftsbegreb i mine øjne efterlader hos Foucault, træk-

ker jeg på Habermas’ begreb om en kommunikativ rationalitet. Habermas indlejrer 

imidlertid sit rationalitetsbegreb i en formal- og universalpragmatisk meningsteori, 

der grundlæggende identificerer udveksling af sproglig betydning med en normativ 

‘indforståelsesorientering’. Jeg vil hævde, at det anticipatoriske aspekt af dette kom-

munikative fornuftsbegreb i begrænset forstand også, omend uudfoldet, er til stede i 

Foucaults diskurs, men at den manglende tematisering heraf netop begrænser, hvis ikke 

ligefrem anfægter, de arkæologiske og genealogiske fremstillingers kritiske potentiale. 

På den anden side vil jeg også hævde, at Habermas i kraft af sit formale, og derfor i 

en vis forstand svage, men i en anden forstand kraftfuldt insisterende, fornuftsbegreb 

foretager en idealisering af sproglig kommunikation, der snarere påstår end egentlig 

efterviser den normative dimensions anticipatoriske primaritet. Som modvægt til denne 

idealisering lader jeg mig inspirere af Foucaults begreb om magtrelationer som et 

forhold, der ikke alene undertrykker, men også befordrer kommunikativ interaktion. 

Jeg håber at gøre det synspunkt plausibelt, at magtrelationer og normativ indforstå-

else er intersubjektive forhold, der i kommunikativ henseende oftere er samtidige end 

gensidigt forudsættende, og derfor både lever side om side og indflettet i hinanden. 

Imod Habermas indvender jeg altså, at magt i kommunikativ henseende ikke kun bør 

betragtes som et parasitært fænomen. Imod Foucault indvender jeg, at der er brug for 

et mere ekspliciteret begreb om rationel normativitet, end han med sin ‘empiriske’ 

fremstillingsform synes at ville vedkende sig. For at denne modstilling ikke skal mis-

forstås, vil jeg gerne understrege mit indtryk af, at hverken Foucault eller Habermas 

i henseende til normativt engagement har noget at lade den anden høre. Det drejer 

sig om, hvorvidt Habermas i sin optik er tilstrækkeligt magtkritisk, og om hvorvidt 

Foucault i sin optik i tilstrækkelig grad aflægger regnskab for en implicit – eller i det 

mindste mulig – normativitet.
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 Jeg har allerede nævnt, at kløften mellem Habermas og Foucault synes at trække 

et spor langt tilbage i filosofihistorien mellem idealisme og naturalisme. Det betyder, 

at jeg på den ene side vil fremstille Habermas i den positionering mellem Kant og 

Hegel, han selv har bekendt sig til, og at jeg på den anden side vil fremstille Foucault 

i den nietzscheanske tradition, han på sin side så sig selv stå i. For imidlertid også at 

trænge bagom denne, utvivlsomt noget forenklede modstilling (som f.eks. mellem 

oplysning og mod-oplysning i tysk tænkning), vil jeg relatere Habermas’ og Foucaults 

syn på kommunikation, magt og religion til beslægtede tænkere og positioner i det 

20. århundrede. Hensigten med dette er dels at perspektivere deres tanker i forhold 

til det intellektuelle miljø, de har udfoldet sig i og/eller forholdt sig til, for at lade en 

relevant kontekst tydeliggøre deres filosofiske ærinde, dels at antyde (mere end egentlig 

påvise) en undergrund af relationer mellem tysk og fransk tænkning. Således er der 

i begge sammenhænge tale om et opgør med metafysisk tænkning i klassisk forstand 

og i den forbindelse en fælles afstandtagen til et idealiserende begreb om ahistorisk 

fornuft, der tildeler subjektets selvindsigt forrang for en sproglig og kontekstbetinget 

erfaringsdimension. Selvom Foucault i høj grad vedkender sig arven fra Kant, hævder 

han, at tiden er løbet fra den subjekt- og historiefilosofi, som ville kunne have privi-

legeret en transcendentalfilosofi over en historisk undersøgende erkendelseskritik. I 

modsætning til Foucault, der ikke vil lade sig afpresse en tilslutning til oplysningens 

rationalitetsstandarder, forsvarer Habermas det, han kalder for oplysningens endnu 

ufuldbyrdede projekt. Begge er enige om i forlængelse af Kant at betragte det som 

filosofiens opgave at redegøre for, på hvilke betingelser en kritisk erkendelse (af vi-

denskabelige og normative spørgsmål) kan sikre den menneskelige frihed. Men hvor 

Foucault vil indløse dette krav til filosofien ved at undersøge de konkrete historiske 

relationer mellem magt, viden og subjektivitet, vil Habermas indløse det ved princi-

pielt og teoretisk at forsvare en kritisk brug af ‘den offentlige fornuft’ (omregnet til 

en kommunikativ fornuft).

 Foucault placerer sig på flere måder i en kantiansk tradition bl.a. ved, som Kant 

selv, at knytte vores erkendelsesmuligheder til a priori betingelser, men hvor Kant lo-

kaliserede disse betingelser i en ahistorisk fornufts transcendentale karakter, lokaliserer 

Foucault dem i historiske a priori. Det er historien, og ikke det autonome subjekts 

selvindsigt, der i Foucaults optik definerer grænserne for mulig erkendelse. I Habermas’ 

øjne kan dette kun betragtes som et fundementalt opgør med Kant, ikke for så vidt som 

den menneskelige erkendelsesevne situeres historisk, for det gør Habermas selv, men 

for så vidt som forudsætningen for at beskrive historiske erkendelsesgrænser (som f.eks. 

de såkaldte ‘epistemer’ i den tidlige Foucaults vokabular) fordrer en udsigelsesposition, 

der ikke selv er underlagt disse grænser. Ligesom Kants begreb om a priori domme 

ikke – som erfaringsforudsætninger – kan gøres til genstand for erfaring, kan erfaring (af 
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historiske grænser) ikke som a posteriori dom føre til hævdelsen af erfaringsindholdets 

a priori status.3 Snarere end historiske grænser for viden, taler Habermas derfor om 

historiske læreprocesser, hvormed han først og fremmest vedkender sig arven fra Hegel 

og rykker ind i omegnen af en Gadamersk hermeneutik. Det kantianske spor fastholdes 

som sagt i forhold til en kritisk fornuftsydelse, der stadig, om end på kommunikative 

og historisk situerede betingelser, fremhæves som uomgængelig for den oplysningsin-

teresse, der investeres i menneskehedens rationelt baserede mulighed for en retfærdig 

og fredelig sameksistens. Foucaults i Habermas’ øjne ‘transcendentalhistoristiske’ 

magtbegreb forråder denne mulighed ved på en gang at ville være en beskrivelse (a 

posteriori) af magt og en konstitutiv magtteori (a priori). Dermed formår genealogien 

nemlig ikke at etablere en kritisk udsigelsesposition, der selv kan hævde at unddrage 

sig magtens indflydelse. Jeg skal naturligvis vende tilbage til en kritisk vurdering af 

Habermas’ Foucault-læsning (3.3.1.), men indtil videre blot understrege den forskel, 

der trods alt består i at gøre fornuftens ydelse afhængig af historiske forudsætninger 

(som hos Habermas) og at gøre den bundet til historiske forudsætninger (som hos 

Foucault). Ind imellem vil der i forhold til den konkrete analyse af historiske forhold 

være tale om en gradsforskel, andre gange om en perspektivforskel, der rører ved en 

grundlæggende opfattelse af, hvad filosofi er og kan være i dag. Overordnet og en smule 

udglattende kan man sige, at frihed for Foucault består i retten til – og muligheden for – 

at tænke anderledes, at gå i rette med historien, med overleverede selvfølgeligheder 

og for-domme, uden forpligtelsen til at fremsætte nogen sidste sandhed om historien. 

For Habermas består frihed i retten til – og muligheden for – kun at forpligte sig på 

de normer for handlen, der utvunget er kommet i stand gennem rationel indforståelse 

mellem de involverede parter. Også han frabeder sig – ligesom Foucault – et krav 

om sidstebegrundelser, og set i det perspektiv skulle kløften mellem de to positioner, 

samt de hertil hørende frihedsbegreber, gerne være svundet mere ind end det umid-

delbart kunne synes set ud fra en modstilling mellem Kant og Hegel på den ene side 

og Nietzsche og Heidegger på den anden. Noget andet er, at jeg i mit forsøg på at se 

Habermas og Foucault i lyset af deres respektive landsmænd, Adorno og Benjamin på 

den ene side, og Bataille og Deleuze på den anden, også har til hensigt at synliggøre 

en nietzscheansk, og for så vidt oplysningskritisk, understrøm, der alt andet lige afsæt-

ter sammenlignelige spor i tysk og fransk tænkning. Selvom Habermas efterhånden, i 

hvert fald op igennem firserne, tog eksplicit afstand fra den totale fornuftskritik, der i 

visse henseender kendetegnede hans ældre kolleger fra Frankfurt, stod – og står – han 

fortsat i gæld til den ‘kritiske teoris’ dialektik mellem refleksiv fornuftsfrihed på den 

3 Som Béatrice Han har vist, forholder det sig mere kompliceret hos Foucault, end man umiddelbart får 
indtryk af, se nedenfor, p. 74 f.
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ene side og blind, instrumentalistisk fornuftsdyrkelse på den anden. En sammenlignelig 

dialektik finder, så vidt jeg kan se, sit eget udtryk i Frankrig i forholdet mellem på den 

ene side tankens rebelske frihed og på den anden side en ‘selvbekræftende fornuftsab-

straktion’ tilskrevet såvel en cartesiansk rationalisme som en tysk idealisme, der vil hæve 

den filosofiske anskuelse over den konkrete (levede og kropslige) erfaringsvirkelighed. 

Mellem tænkere som Adorno og Deleuze går der en linje, der udtrykker sig i respekten 

for ‘det unikke’ og ‘forskellige’ over for en ophævelse i det ‘Samme’ og ‘forskelsløse’. 

Også i et bregeb om ‘begivenheden’, ‘Ereignis’ på tysk og ‘L’événement’ på fransk, 

udtrykker det tilskikkede og enkeltstående sig som noget, der i sin konkrete væren 

undrager sig abtraktion; som udfordrer og ansporer tanken uden at lade sig ophæve til 

regel. Tænkning som begivenhed er tanken som ‘et terningekast’, som en satsning, og 

også i den forbindelse kan der spores linjer fra Nietzsche og Heidegger til Deleuze og 

Foucault (se nedenfor, 4.2.2.3.2.). For Habermas afslører den filosofiske fascination 

af multiplicitetens forrang for enheden en underliggende (og uindrømmet) alliance 

med enhedens forrang for multipliciteten i den klassiske metafysik. Uden metafysisk 

sidstebegrundelse tager Habermas utvetydigt stilling for en kommunikativ universa-

lismes perspektiv frem for en partikularisme, der i hans øjne er ensbetydende med 

en selvophævende, og derfor irrationel, kontekstualisme. I det interne opgør med en 

metafysisk totalitetstænkning, der, som antydet, trækker forbindelseslinjer mellem tysk 

og fransk tænkning, fremstår Foucault snarere som partikularitetens fortaler, hvilket 

atter fremhæver kløften mellem ham og Habermas. Hensigten fra min side med at 

bygge broer, hver især smalle og med begrænset bærekraft, mellem de to tænkere og 

antydningsvist mellem en tysk og en fransk kontekst, er imidlertid at nuancere – og i 

visse sammenhænge opbløde – denne kontrast. Foucault er ikke blot partikularist og 

Habermas er ikke blot universalist.

 Min læsning af Foucault og Habermas veksler således mellem det kontrasterende 

og det komplementære, fremstillet i det lys, som forskellige teorier om kommunikation, 

magt og religion kaster ind over dem, og som omvendt reflekteres kritisk gennem det 

prisme, deres forfatterskaber udgør. Fremfor at vælge side på forhånd er det min agt at 

lade de forskellige tankeudfoldelser råde. For som Tugendhat siger: “Eine Philosophie 

konstituiert sich immer erst im Philosophieren” (1976, 15).

 Uden at fravige denne grundlæggende respekt for det enkelte forfatterskab vil 

jeg løbende i fremstillingen af en bestemt tankegang eller en bestemt begrebsbrug 

inddrage beslægtede eller kritisk udfordrende positioner, ikke for at snigløbe eller 

forudbestemme den enkelte teksts argumentative egenværdi, men for at etablere en 

bredere forståelseskontekst end den, der kan hentes ud af den pågældende teksts (eller 

det pågældende forfatterskabs) egen udsagnshorisont. Jeg læser ikke kun teksterne med, 

men også mod denne interne horisont, hvorfor den egentlige forståelse, og dermed 
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det egentlige udbytte, i min fremstilling først bliver til i det livtag med teksterne, 

som finder sted i lyset af skiftende blikvinkler. At jeg vedkender mig et hermeneutisk 

grundvilkår, der består i uomgængeligheden af reviderbare forståelsesudkast, ændrer 

ikke på, at min læsning – og fremstilling – uophørligt ledsages af en kritisk spørgen, 

ikke blot en spørgen til teksten, men også en spørgen bagom den.

 I det overordnede perspektiv læses den idehistoriske tradition, som teksterne 

(primært Foucaults og Habermas’ forfatterskaber) hører hjemme i, sammen med den 

samfundshistoriske udvikling, der i forskellige henseender presser en religiøs livsfor-

ståelse i retning af en eftermetafysisk begrundelseskontekst. Således vil min fremstil-

ling af Foucault og Habermas bære præg af en forudgående læsning, der for mig har 

tydeliggjort forbindelsen mellem en bestemt autoritetsstrukturs opløsning og behovet 

for en ny samfundskritik, der samtidig er religionskritik. Når Foucault tænker et begreb 

om cirkulerende magtrelationer i det moderne samfund op imod den suveræne magt, 

fyrster og konger engang sad inde med, afspejler denne optik samtidig konsekvensen 

af ‘Guds død’, som annonceres af Nietzsche; og når Habermas udvikler en teoretisk 

bestemmelse af den kommunikative handlen, afspejler dette samtidig en opfattelse af 

Guds tilbagetrækning fra verden, der har rod i en bestemt religiøs selvforståelse. Tabet 

af en sammenbindende magt – eller med andre ord: metafysikkens sammenbrud – dan-

ner idehistorisk baggrund for to modernitetsbevidste forfatterskaber, der, om end på 

forskellig måde, genåbner vores opfattelse af vilkår og sammenhænge, der tidligere, 

gennem de religiøse normers svar, var lukket land for den kritiske erkendelses spørgen. 

Over for den fragmenterede livsopfattelse, der til gengæld truer bag de moderne viden-

skabeliggørelsers, teknologiers og styringsformers succes, giver Foucault og Habermas 

forskellige bud på, hvorledes mennesket genvinder en identitet og selvrespekt uden 

suverænens ‘faderlige’ forsorg. Den Gud, Foucault og Habermas, som børn af det 20. 

århundredes krigserfaringer, tager afsked med, er autoritetens Gud. Som trosmagt 

er denne og andre beslægtede autoritetsfigurer kilde til den blinde lydigheds farlige 

loyalitet. Om Gudsbegrebets betydningspotentiale dermed er udtømt er en anden sag.

 I den optik, jeg således har lagt fremstillingen til rette ud fra, viser religionens 

fortsatte mulighed sig under alle omstændigheder ikke i en rekurs til traditionens ‘rette 

vej’, men i overleveringens eventuelle (og formodede) evne til også på ændrede og 

fortsat skiftende samfundsbetingelser, at lyde på ny gennem det, der allerede er sagt.

Kommunikation

Under den første overordnede indfaldsvinkel er det helt konkret hensigten at gen-

nemgå og drøfte Foucaults og Habermas’ opfattelser af kommunikation. Det skal 

primært handle om kommunikationsbegrebet hos Habermas, fordi han i modsætning 

til Foucault udarbejder en systematisk kommunikationsteori, men jeg vil også undervejs 
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inddrage forskellige positioner, som han enten selv forholder sig til, eller som kritisk 

udfordrer hans teori. Selvom jeg i resten af afhandlingen trækker på afgørende pointer 

i Habermas’ teori om den kommunikative handlen (TKH), finder jeg det ikke desto 

mindre problematisk, at han anlægger et formalpragmatisk perspektiv på den præmis, 

at enhver strategisk handlen er parasitær i forhold til (dvs. afledt af) en kommunikativ 

(dvs. indforståelsesorienteret) handlen. Denne præmis synes han først og fremmest 

foranlediget til at stå vagt om mht. at sikre kriteriet for gyldighedskravenes opfyldelse 

ud fra samtalepartnernes frie stillingtagen, men det er samtidig det, der placerer ham 

i en idealistisk tradition. Habermas pointerer ganske vist, at muligheden for indfor-

ståelse forudsættes med udsigelsen af den første sætning, og selvom dette næppe kan 

benægtes, så er det måske lige så sandt, at magt er til stede allerede ved det første 

møde mellem mennesker.

 Skønt både Foucaults ‘diskurs-begreb’ og ‘magt-begreb’ lader meget tilbage at 

ønske i forhold til et konsistent kommunikationsbegreb, der ville kunne fundere hans 

historiske analyser i en filosofisk overbevisende formidlingsposition, så har hans kon-

tekstualiserende undersøgelser ikke desto mindre haft en gennemslagskraft, der er 

til at få øje på. Man kunne derfor spørge, om man for enhver pris, som f.eks. med 

religion som genstandsområde, bør fastholde en kommunikationsteoretisk idealisme? 

Religion står i en tradition som kristendommen for noget, der allerede er sagt, eller 

som – formuleret på en anden måde – ikke nødvendigvis lader sig opløse restløst i 

kommunikativ indforståelse (se f.eks. Adams, 2006, 248). Af samme grund finder jeg 

det relevant at medtænke magt-dimensionen i en kommunikationsteorisk forståelse 

af religion, men dog på en måde, der forsøger at beskytte sig mod relativisme. Den 

mere udfoldede diskussion af ‘religion’ som emne for en kommunikationsteoretisk 

indfaldsvinkel udskydes imidlertid til sektionen om religion.

Magt

Under den anden indfaldsvinkel er det Foucaults og Habermas’ opfattelse af magt, der 

skal fremlægges og drøftes. Som baggrund herfor foretages en udredning af moderne 

magtteorier, der munder ud i en præsentation af Foucaults komplekse og nominalistiske 

magtbegreb. Habermas’ direkte kritik af Foucaults genealogiske metode diskuteres 

med delvis indrømmelse af dens berettigelse, men med en nuancering dels i forhold 

til Habermas’ læsning af Foucault, dels i forhold til Foucaults senere betragtninger 

over magt-begrebet. Der argumenteres afslutningsvis for, at et begreb om magt, i mod-

sætning til et begreb om vold, betegner mulig tvang i et asymmetrisk forhold mellem 

individer eller grupper, og derfor må forudsætte en vis symmetrisk handlingskoordi-

nation. Den sproglige kommunikation udgør et sådant basalt medium. Spørgsmålet 

er, i hvilket omfang et magt-kritisk potentiale lader sig hente ud af dette forhold?
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 Foucaults analytik tager afsæt i partikulære, historiske og lokale omstændigheder 

og er derfor ikke beregnet på at besvare et sådant spørgsmål på et generelt eller ab-

strakt niveau. Man kan endda sige, at såvel diskurs- som magtanalytikkens perspektiv 

anlægges på den præmis, at filosofien ikke længere bør arbejde ud fra en universalistisk 

eller idealistisk grundlagstænkning. Alene af den grund synes en formidling mellem 

Habermas og Foucault umulig. Selvom man med Habermas kan anklage Foucault for 

en uindrømmet magt-metafysik, vil jeg argumentere for, at man i forlængelse af Fou-

caults egne, sene overvejelser, kan og bør befri magt-begrebet for dets naturalistiske 

konnotationer og ad den vej knytte til ved kommunikationsteoretiske indsigter. Jeg vil 

i afhandlingen henvise til ‘religion’ som en konkretisering af denne problemstilling.

Religion

For at sætte spørgsmålet om religion i moderniteten i relation til de udviklede begreber 

om kommunikation og magt indledes det fjerde kapitel med en drøftelse af de pro-

blemstillinger, selve religionsbegrebet er involveret i i en moderne religionsforskning. 

Perspektivet tages primært inden for religionsvidenskaben, men med et sideblik til 

teologiske problemstillinger. Efter denne præliminære bestemmelse af religionsbe-

grebet i lyset af begreberne ‘kommunikation’ og ‘magt’ foretages en detaljeret gen-

nemgang af Foucaults og Habermas’ udsagn om religion, samt en redegørelse for deres 

rekonstruktion af den vestlige verdens udvikling fra et religiøst til et sekulariseret (og 

post-sekulært) samfund.

 Den grundlæggende idé er i forlængelse heraf at anskue religion, både som ‘levet’ 

religion i et globaliseret, multikulturelt samfund, som refleksion over religion (teologi) 

og som emne for en religionsvidenskab, ud fra henholdsvis Habermas’ og Foucaults 

synsvinkel, samt ud fra den sammentænkning af deres positioner, som afhandlingens 

forudgående sektioner har udmøntet. Det er denne sammentænkning, der mht. religion 

i en globaliseret verden skal føre os ud af en i visse henseender fastkørt debat mellem 

kritikken af, og forsvaret for, bestemte former for rationalitet.

 I den forbindelse finder jeg det af afgørende betydning, at der trækkes nogle 

klare grænser for religionens politiske betydning i en moderne, demokratisk sam-

fundskontekst, men jeg vil samtidig hævde, at disse grænser ikke kan drages uden 

magt. Magten følger med, ikke kun som en funktion af lovregulerede sanktionsmu-

ligheder, men også internt i selve den kommunikative udskillelse af religiøse udsagns 

gyldighedsprætention fra en rationelt orienteret diskurs. I relation til dette synspunkt 

tilslutter jeg mig Foucaults begreb om magt som en anonym virken, der ikke udgår fra 

et bestemt subjekts vilje, men som slet og ret gennemtrænger det sociale rum i kraft 

af konkrete handlingers indflydelse på hinanden. Hvad man således kunne kalde for 

et ‘handlingsteoretisk’ (eller måske endnu bedre: ‘konsekventialistisk’) magtbegreb, 
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fordrer imidlertid en skelnen mellem forskellige niveauer af magt, hvis det også skal 

foranledige til en kommunikationsteoretisk selvbesindelse. Det er således på ingen 

måde min hensigt at underminere udsigelseskraften i henstillingen til, at vi – på et 

grundlæggende politisk-demokratisk niveau – fastholder en sekulariseret argumen-

tationsforpligtelse. Hensigten er at udnytte indrømmelsen af magt til at skaffe et 

andet – men i og for sig lige så gyldigt – rum for en ekspressiv, eller religiøs-æstetisk, 

erfaringshorisont. Hvis magt, i en eller anden form, er en uomgængelig omstændighed 

ved vores væren-i-verden og væren-med-hinanden (med lån af heideggerske begreber), 

så finder den politiske eller sekulære fornufts magt sit uudrydelige modbillede i forestil-

lingerne om en anden magt, der i et andet udsigelsesrum på én gang kontrasterer og 

afspejler den første form for handlings- og samfundsregulerende magt. Dette andet 

rum fremstår på eftermetafysiske erkendelsesbetingelser inden for rammerne af ‘det 

æstetiske’, hvorfor kunsten har overtaget noget af den religiøse overleverings – eller 

det religiøse livs – erfaringspotentiale. Selvom kunst aldrig vil kunne erstatte religion4, 

træder den en ny historie i møde med en agtpågivenhed, som i bedste fald også kaster 

sit lys tilbage på overleveringen. Religionen synes at have en indbygget tendens til at 

fastholde den historie, der har født den, samtidig med, at den definerer den gennem 

en eskatologisk tolkning af verden og den enkeltes eksistens. Men selvom religionen, 

ledsaget af traditionalisme, på ny synes at vinde frem, har verden ændret sig i mel-

lemtiden. Intet spørgsmål og intet svar forbliver nogen sinde helt det samme. Allerede 

som ‘religion’ er religionerne ikke længere det, de var engang. Hver religion er en 

tolkning af historien og selv en form for historie, men ingen religion synes at være 

historiens ‘herre’; snarere synes historien at være den religiøse traditions konstante 

udfordring.

 Ligesom kunsten ikke kan erstatte religionen, kan religionen ikke erstatte kunsten. 

På den eftermetafysiske tænknings vegne vil jeg hævde, at mennesket altid er sat i en 

åben og uafgjort virkelighed, og at erkendelsen heraf i vor tid ikke blot har tildelt 

den intersubjektive fornuft, men også den æstetiske erfaring, en ny og udfordrende 

mulighed. Snarere end at lappe et sår i den menneskelige erfaringsverden ser jeg det 

som kunstens opgave at holde det åbent. Om kunsten i den forbindelse med eksistentiel 

kraft kan genåbne elementer af den religiøse overlevering, som i lige grad vantrives 

under fundamentalismens og naturalismens symmetrisk etablerede indflydelse, kan jeg 

ikke afgøre. Men jeg vil pege på muligheden.

4 En wagnersk forestilling om kunsten som erstatningsreligion ligger mig lige så fjernt som fascismens 
æstetiske forførelsesstrategier.
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1.  Religion som nyt fokus i Foucault-Habermas 
debatten (indledende overvejelser)

1.1.  Foucault-Habermas debatten
Det er vigtigt at gøre sig klart fra begyndelsen, at Foucaut-Habermas debatten er en 

virtuel debat, der primært bygger på efterrationaliserende problemstillinger. Ganske 

vist var der i begyndelsen af firserne tale om, at Foucault og Habermas skulle mødes 

til en konference, men dels kom emnet, så vidt vides, aldrig til at ligge helt fast, dels 

forhindrede Foucaults sygdom og død realiseringen af sådanne planer. Ifølge Foucault 

havde ‘amerikanerne’ tænkt sig at realisere et forslag fra Habermas om, at de skulle 

diskutere ‘moderniteten’. Adspurgt af Gérard Raulet, som bragte emnet på bane i et 

interview, indrømmede Foucault, at han betragtede forslaget med nogen betænkelighed, 

for så vidt som han, bortset fra Baudelaires brug af ordet ‘modernitet’, ikke var helt på 

det rene med, hvad han skulle forbinde med begrebet. For ham at se var der ikke en 

bestemt problemstilling, som kunne binde et sådant ‘tema’ sammen. Raulet foreslog, 

at Habermas’ interesse i emnet lå i forlængelse af et webersk begreb om ‘modernitet’ 

som en irreversibel rationaliseringsproces, og at Habermas med adresse til Bataille, 

Foucault og Derrida advarede mod en ‘post-moderne’ relativering af fornufts-begrebet 

som endnu et ‘narrativ’ (1994c, 124). Foucault erklærede sig imidlertid uvillig til at 

forstå ‘rationalitet’ som “the totality of rational forms which has come to dominate – 

at any given moment, in our era and even very recently…” (op.cit. 125). For Foucault 

kan fornuft ikke reduceres til den historisk situerede fremtrædelsesform, hvormed den 

konkret udfolder sig i forskellige vidensformer, teknikker, styrings- og beherskelses-

former. Han må derfor også afvise beskyldningen om, at han skulle betragte fornuft 

som en fortælling, der er brudt sammen. Tværtimod ser han fornuften som noget, 

der bestandigt transformeres. For Foucault giver det ikke mening at betragte fornuft 

som noget, der én gang for alle træder frem i selv-identitet. Det er i denne indirekte 

respons til Habermas klart, at Foucault kun halvt har forstået det fornuftsbegreb, 

Habermas ganske rigtigt abonnerer på i forlængelse af Weber, men som han dog, i 

modsætning til Weber og Frankfurterskolens begreb om instrumentel rationalitet, 

formulerer kommunikativt. Foucault har snarere institutionelle og instrumentelle 

rationaliseringsformer i tankerne end den formale og procedurale fornuft, Habermas 

knytter til et begreb om ‘kommunikativ handlen’. Når det er sagt, er det samtidig værd 

at bemærke, at Foucault ikke, som Habermas ellers antyder, vil underskrive et bestemt 

post-moderne eller post-strukturalistisk program. Foucault er interesseret i konkrete 
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konstellationer af magtrelationer, der involverer spørgsmål om ‘sandhed’, ‘subjektivitet’ 

og ‘normativitet’, men uden at afgøre sig for et bestemt, på forhånd defineret fornufts-

begreb. Derfor taler han bestemt heller ikke om et opgør med ‘fornuft’ som sådan.

 Konferencen kom som sagt aldrig i stand, men alene denne respons fra Foucault 

mere end antyder, at nogle af de forestillinger, de to filosoffer havde om hinanden, godt 

kunne have fortjent en åben dialogs afklarende funktion. Habermas huskede konfe-

rencens idé lidt anderledes end Foucault. Habermas hævder, at det var Foucault, der i 

1983 havde foreslået ham, at de skulle mødes til en privat konference for at diskutere 

Kants artikel Was ist Aufklärung? Selve ønsket om en konference kan ikke have været 

nyt, for Habermas hævder tillige, at han indtil da havde haft et indtryk af, at de skulle 

mødes sammen med Charles Taylor, Richard Rorty og Hubert Dreyfus for at disku-

tere forskellige begreber om ‘modernitet’ (1994a, 150). Med kendskabet til Foucaults 

forelæsning over Kants tekst bliver Habermas til sin overraskelse klar over, at Foucault 

placerer sig selv i en tradition, der strækker sig fra Kant og Hegel over Nietzsche og 

Weber til Adorno og Horkheimer og som, i grundlæggende forstand, vedkender sig 

arven fra oplysningen (ibid.). For Foucault drejer det sig imidlertid om, som Habermas 

rigtigt bemærker, at Kant som den første gør op med en metafysisk tradition ved at 

betragte filosofiens rolle som en diagnostisk refleksion over samtiden, som det hic et 

nunc, der foranlediger en bestemt form for tænkning (og som i Kants tilfælde vender 

tænkningen mod sig selv). Jeg skal vende tilbage til Foucaults forelæsning over Kant 

(se nedenfor, 3.4.), men foreløbig vil jeg blot understrege, at Habermas på én gang 

anerkender, at Foucault i forlængelse af Kant – ligesom Habermas selv – vil flytte en 

filosofisk spørgehorisont bort fra ‘evige sandheder’ og et ‘konstitutivt subjekt’ til en 

detaljeret bestemmelse af nutidens erkendelsesforudsætninger (op.cit. 151), men også, 

at han samtidig – i modsætning til Habermas selv – vil opløse disse erkendelsesforud-

sætninger i en genealogisk diagnosticerende magtteori, der ikke kan redegøre for sin 

egen erkendelsesstatus (p. 152).

 Som jeg også skal vende tilbage til senere (3.3.1.), har Habermas angiveligt mis-

forstået Foucaults diagnosticerende prætention ved at tilskrive den en bagvedliggende 

magtteori, men tilbage står dog det spørgsmål ubesvaret, i hvilken forstand Foucault 

kan eller vil indtage en position, hvorudfra han gør sig selv i stand til at skelne mel-

lem forskellige mere eller mindre legitime former for magt. Netop dette spørgsmål 

danner en af de afgørende indfaldsvinkler til den første samlede publikation, der 

(som erstatning for det møde, der aldrig blev ført ud i livet) lancerede en ‘recasting’ 

af Foucault-Habermas-debatten (Kelly, 1994, 1). Bogen, som den amerikanske filosof 

Michael Kelly har redigeret, præsenterer en virtuel debat i den forstand, at den stiller 

to forelæsninger om metode fra Foucaults hånd op over for de to lektioner, Habermas 

i 1985 viede Foucault i rækken af forelæsninger om det 20. århundredes filosofiske 
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positioner. En eventuel respons fra Foucaults side var af gode grunde udelukket, hvor-

for ‘debattens’ termer allerede af den grund kan forekomme skævt vinklede. Bogen 

har desuden optrykt den ene af Foucaults forelæsninger over Kant, og da denne tekst 

efterfølges af Habermas’ ovenfor refererede nekrolog over Foucault (Habermas 1994a), 

kaster det et vist lys over den karakter, en faktisk debat kunne have antaget.

 Resten af bogen består af bidrag, der bortset fra Deleuzes mere indforståede 

Foucaultlæsning (se nedenfor, passim) forholder sig til nogle af de kritikpunkter Ha-

bermas’ indvendinger har rejst i forhold til Foucault. Selvom disse bidrag hver især 

synes at tilkende Foucaults undersøgelser en større og mere nuanceret udsigelseskraft 

end Habermas selv, gentager de grundlæggende den anklage, der går på, at Foucault 

mangler et teoretisk ståsted, der kan forsyne hans arkæologiske og genealogiske un-

dersøgelser med kritisk overbevisningskraft. Honneth og McCarthy, der begge er 

fortrolige med og sympatisk indstillet over for Habermas’ synsvinkel, vil i Foucault se 

en fransk parallel til den kritiske teoris oplysningskritik. Honneth indvender imidler-

tid over for Foucault, at hans systemteoretiske beskrivelse af det moderne samfunds 

øgede administration af sociale relationer ikke reelt gør rede for den alliance mellem 

rationalitet og magt, som han ønsker at bringe frem i lyset (1994, 180 f). Honneth 

hævder, at Adorno og Horkheimer i den henseende kunne begrunde deres position 

ideologikritisk og subjektfilosofisk ved at fremstille den teknologiske samfundsudvikling 

som et resultat af en negativ dialektik i subjektets forhold til sig selv. Mens den kritiske 

teori i det mindste opererer med normen om et frit subjekt, opererer Foucault alene 

med strategiske relationer, han ikke selv kan indtage en kritisk position i forhold til, 

fordi han netop har frakendt en oprindelig subjektivitet nogen mening.

 McCarthy forholder sig på lignende vis kritisk til den ontologisering af social 

magt, han tager den tidlige Foucault indtægt for, men ser ingen løsning i det begreb 

om subjektets refleksive selvforhold, der introduceres i slutningen af forfatterskabet. 

McCarthy afviser ‘magtteoriens’ generelle gyldighed med, at den reducerer subjektet til 

et produkt af anonyme kræfter, og lader sig ikke overbevise af den ‘etiske’ vending hos 

den sene Foucault, for så vidt som subjektet i dets private rapport à soi ikke i tilstræk-

kelig grad relateres til den sociale og samfundsmæssige kontekst (1994, 272). Der er 

enten for meget eller for lidt ‘samfund’ og ‘social magt’ i Foucaults optik. I McCarthys 

øjne sidder Frankfurtskolens kritiske teori, som han i 6 punkter sammenligner med 

Foucaults position, inde med den fordel, at den dialektisk sammentænker subjektivi-

tet og undertrykkelse, mens Foucault i sin ‘genealogiske’ metode skiller dem ad på 

en måde, der gør det vanskeligt at tilskrive dem nogen kritisk værdi (op.cit. 258 ff). 

Hvorledes ‘subjektet’ som et produkt af dets selvforhold på den ene side og som et 

produkt af magt på den anden side skal kunne forbindes med hinanden forbliver uklart 

for McCarthy. Jeg skal senere gøre et forsøg på at opklare dette noget simplificeret 
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fremstillede punkt (3.2.4.), men rigtigt er det, at Foucault i modsætning til Adorno og 

Horkheimer forlader en dialektisk subjektfilosofi til fordel for en analyse af konkrete, 

empiriske relationer mellem magtudøvelse, sandhedsproduktion og måder (praktiske 

og diskursive), hvorpå et begreb om menneskelig subjektivitet formes. Imidlertid er 

det netop opmærksomheden på konkrete handlingsrelationer, frem for en dialektisk 

subjektfilosofi, der i princippet skulle kunne gøre en samtale mellem Foucault – magt-

relationernes analytiker – og Habermas – den kommunikative handlens teoretiker – 

mulig. Forskellige misforståelser i ‘Foucault-Habermas debatten’ må imidlertid først 

ryddes af vejen.

 Nancy Fraser forsøger i det mindste at opklare én misforståelse i henseende til 

Habermas’ opfattelse af, at Foucault skal ses som modstander af moderniteten. Hvor 

Habermas sammenligner Foucault med Weimar-republikkens ungkonservative, Martin 

Heidegger, Ernst Jünger, Carl Schmitt og Hans Freyer (jf. nedenfor, p. 619), begrænser 

Fraser sig til at fremstille ham som anti-humanist (og tillige anti-fænomenologisk og 

anti-hermeneutisk indstillet), for så vidt som han ikke gør op med moderniteten, men 

med den form for humanisme, han betragter som resultatet af en normaliseringsstrategi 

til social kontrol af et moderne samfunds borgere. Fraser indvender i den forbindelse 

over for Foucault, at han mangler at begrunde den position inden for en etisk anti-

humanisme, som ville kunne tilbyde et alternativ til det ‘panoptiske’ samfund, han 

kritiserer (1994, 208). Fraser henviser ikke overraskende til, at Habermas’ teori om 

en kommunikativ handlen er et bedre bud på en modernitetskritik, der stadig værner 

om et humanistisk ideal, end Foucaults ‘rejectionist critique’, der så at sige smider 

barnet ud med badevandet. Også Frasers fremstilling af Foucault lider imidlertid un-

der simplifikationer, som kort bør omtales, da jeg ikke siden vender tilbage til hendes 

kritik (om end jeg nedenfor diskuterer Charles Taylors sammenlignelige indvendinger, 

p. 193 f). Selvom Fraser frikender Foucault for et uindrømmet sympatifællesskab 

med en ungkonservativ modernitetskritik, anklager hun ham for at krybe uden om 

den normative stillingtagen, der vil kunne begrunde en generel kritik af humanismen 

som en maskeret form for magtstrategi. En lignende indvending finder vi hos Richard 

Bernstein, der hævder, at Foucault må smugle en krypto-normativitet ind ad bagdøren 

for overhovedet at kunne foretage kritisk sensitive demaskeringer af diverse magtrela-

tioners ‘farlighed’ (1994, 227 ff, se endvidere nedenfor, p. 202). Dertil er imidlertid at 

sige, at Foucault først og fremmest demaskerer en bestemt selvforståelse og overlader 

en videre normativ stillingtagen til andre (som f.eks. læseren af hans bøger). Fraser kan 

godt have ret i, at det på et generelt plan kan være svært at se grunden til, hvorfor vi 

skal gøre op med magtstrategier, hvis alt, vores egen resistens inklusive, selv kan ses 

som en strategi, men Foucault søger ikke de formale gyldighedsbetingelser, der gør 

en universel kritik mulig. Det universelle i Foucaults egen kritiske attitude består først 
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og fremmest i at punktere selvfølgeligheder, som giver sig ud for noget andet, end de 

er. Til det formål kunne kravet om en universel normativitet godt ligne et overbud, 

der hører til i en anden sags tjeneste.

 Uden at gå ind på alle bogens bidrag kan James Schmidt, Thomas E. Wartenberg 

og Jana Sawicki nævnes for deres forsøg på at nuancere Foucaults position, mens de 

samtidig gør opmærksom på mangler i hans begreb om kritik; f.eks. hævdes det, at 

frihedsbegrebet bliver for svævende (Schmidt & Wartenberg, 1994), og at hans beskri-

velse af magtrelationer ikke tager tilstrækkeligt højde for en kønsbestemt dimension 

(Sawicki, 1994). I sin afsluttende opsamling af ‘debatten’ er Michael Kelly den, der kom-

mer tættest på et egentligt forsvar for det konkretistiske i Foucaults kritik-opfattelse. 

Således finder han Foucaults sensibilitet over for korrelationer mellem viden, kritik og 

magt mere konstruktiv end Habermas’ opfattelse af, at enhver kritiks grundlag altid må 

sikres gennem universelle kriterier (1994, 390). Alene den idealiserende implikation i 

bestemmelsen af sådanne præmisser gør, ifølge Kelly, at “Foucault can practice critique 

now, while Habermas must wait (or else operate with counterfactuals)” (ibid.). Måske 

kunne man også sige det på den måde, at Foucault – i den agtpågivenhed over for 

skjulte magtimplikationer, som til dels forklarer hans uvilje mod påtvungne idealer og 

sidste-begrundelser – afviser det krav til universel gyldighed, som Habermas synes at 

stille ham til regnskab for. Spørgsmålet er imidlertid, om det med nogen rimelighed 

kan siges om Habermas, at hans diskursetik og teori om den kommunikative handlen 

kan tages til indtægt for påtvungne idealer eller sidste-begrundelser? Faktisk formulerer 

han sin position i et opgør med begge dele. Baggrunden for en substantiel uenighed 

mellem Foucault og Habermas, som jeg ikke ser nogen grund til at betvivle, stikker 

altså dybere.

 Hvis den af Michael Kelly redigerede Critique and Power, som Kelly selv antyder, 

har en slagside, for så vidt som Foucault primært vurderes – og kritiseres – ud fra 

standarder, Habermas har sat, så trækker den af David Owen og Samantha Ashenden 

redigerede antologi Foucault contra Habermas. Recasting the Dialogue between Genea-

logy and Critical Theory (1999) i den modsatte retning. I forordet understreger de to 

redaktører, at de med en fælles interesse for politisk teori har savnet et begreb om 

kritik, der ikke kun ses fra ‘den kritiske teoris’ perspektiv, men også fra genealogiens. 

Således indeholder antologiens artikelbidrag, hvoraf jeg senere udførligt vil drøfte 

James Tullys (3.4.2.), primært forsøg på at modificere, om ikke ligefrem gendrive, de 

indvendinger Habermas har rejst over for Foucaults manglende evne eller villighed til 

at redegøre normativt for sin position. Owen og Ashenden hævder således, at der indgår 

en problematisk præmis i den grundlæggende indvending over for Foucaults ‘historical 

pragmatics’, som rettes mod den fra Habermas’ ‘universal pragmatics’ (Owen & Ashen-

den, 1999, 7). Kritikken af, at Foucault ved kun at ville tale ud fra et lokalt etableret 
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perspektiv, har prisgivet den målestok, der overhovedet skulle gøre ham i stand til at 

kritisere historiske magtrelationer, beror nemlig allerede på det universaliseringskrav, 

som Foucault i udgangspunktet stiller spørgsmålstegn ved. Hvis Foucault ikke bilder 

sig ind at kritisere en generel forvikling af magt og sandhed, men alene partikulære 

instanser ud fra konkrete iagttagelsespositioner, er universaliseringskravet ikke længere 

indlysende. Tilbage står ganske vist begreber som fornuft, frihed og autonomi, der 

nok kan synes underbestemte, men dette kan ikke i sig selv frakende den foucaultske 

betragtningsmåde kritisk værdi i kasuistsisk henseende.

 Hvor Habermas i Foucaults øjne først og fremmest interesserer sig for en ‘analytics 

of truth’, dvs. principielle grundlagsbetingelser for at et udsagn rationelt kan hævdes 

som sandt, interesser Foucault sig mere for en ‘politics of truth’, dvs. strategier og 

relationer (ofte institutionelle), hvormed et udsagn helt konkret hævdes som sandt 

og gøres gældende med et praktisk formål i den sociale virkelighed (op.cit. 12 ff). 

Habermas’ treleddede kritik af Foucault som ufrivilligt præsentistisk, relativistisk og 

decisionistisk afvises således som stærkt forenklet. Foucault kan simpelthen ikke, ifølge 

Owen og Ashenden, tages til indtægt for den systemteoretiske og anti-hermeneutiske 

opfattelse af subjektivitet som et anonymt produkt af magtrelationer, hvilket rigtignok 

ville have ophævet grundlaget for enhver begrundet resistens. De hævder endvidere, 

at kritikken for relativisme allerede forudsætter, at betingelsen for overhovedet at 

fremsætte kritik beror på en polaritet mellem universalisme og partikularisme, som 

ikke i sidste ende kan begrunde sig selv. Endelig hævder de, at der godt kan gives et 

svar på spørgsmålet, om hvilken grund vi har til under givne forudsætninger at sætte 

os til modværge, uden at denne grund lader sig generalisere og subsumere under et 

princip om, hvad der må gælde til enhver tid (op.cit. 13).5

 I deres konkluderende karakteristik af forholdet mellem Foucault og Habermas 

henviser Owen og Ashenden til, at begge anerkender en kritisk refleksions kontekstaf-

hængighed, men at Habermas insisterer på fornuftens kontekst-transcenderende ydelse, 

mens Foucault ikke bilder sig ind at kunne overvinde en decideret kontekstbetingethed, 

hvilket, i redaktørernes optik, synes at tale til Foucaults fordel. I den forbindelse føler 

jeg mig allerede nu fristet til at tilføje, at Foucault om nogen selv gjorde sig det helt 

klart, at ingen kritik lader sig fremsætte uden en viden eller forestilling om, at givne 

relationer ikke er ufravigelige. Og selve tanken om, at det, der fremstår som nødvendigt, 

også kunne have været anderledes, bryder allerede ud af kontekstualismens reduktive 

selvmodsigelse.

5 Jeg skal selv nedenfor, 3.3.1., vende tilbage til Habermas’ treleddede kritik, der nok, til trods for de 
anførte mod-indvendingers relevans, har mere på sig, end jeg kan komme ind på nu.
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