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Forord

Tankerne i denne bog har været længe undervejs; bogen selv er skrevet 
i årene 2008-2013. Titlen Den skønne tænkning er hentet hos Alexander 
Gott lieb Baum garten, der grundlagde den filosofiske æstetik i midten af 
1700-tallet, ikke mindst med hovedværket Aesthetica (Æstetik) fra 1750-1758.1 
Baum garten skrev i dette værks første paragraf, at: »ÆSTETIKKEN (de 
frie kunsters teori, den lavere erkendelseslære, kunsten at tænke skønt, 
den fornuftsanaloge tænknings kunst) er videnskaben om den sensitive 
erkendelse.«2 Det er denne paragraf, der har inspireret mig til selve udtryk-
ket skøn tænkning, men min forståelse af det fænomen, som dette udtryk 
betegner, har også fundet næring mange andre steder og optog mine tanker, 
før jeg mødte Baum garten. Selvom udtrykket skøn tænkning er hentet i 
Aesthetica, er der derfor ikke identitet imellem dets betydning i dette værk 
og den betydning, med hvilken jeg anvender det som titel på min bog. Jeg 
er ikke ‘Baum garten-scholar’, som man vist siger i disse anglofile tider, men 
mine egne tankers ambassadør. I den bog, som jeg hermed har givet titlen 

1 A.G. Baum garten, Ästhetik Bd. 1-2, Lateinisch-Deutsch, overs. D. Mirbach, Felix Meiner Verlag, 
Hamburg 2007; Klassisk poetik i moderne tid. Mellem klassicisme og romantik: A.G. Baum garten, 
Aesthetica og Johannes Ewald, De Poësos Natura et Indole, overs. S. Sørensen, Agora, Århus 1992. 
Se foruden Mirbachs og Sørensens oversættelser til tysk og dansk også oversættelsen til tysk af 
§ 1-77, 423-504 og 555-612 i Theoretische Ästhetik, Lateinisch-Deutsch, red./overs. H.R. Schweizer, 
Felix Meiner Verlag, Hamburg 1988. Med mindre andet er angivet, følger jeg Søren Sørensens 
oversættelse. Dog oversætter jeg konsekvent ‘sensitivus’ med ‘sensitiv’ og ikke som Sørensen 
med ‘sanselig’. Søren Kjørup har argumenteret godt for dette valg i »Baum garten og æstetikkens 
grundlæggelse«, Filosofiske betragtninger over digtet, overs. P.Aa. Brandt og S. Kjørup, Eccers 
Forlag, København 1968. I de tilfælde, hvor jeg citerer fra dele af Aesthetica, som ikke foreligger 
på dansk, har jeg selv oversat under konsultation af de førnævnte tyske oversættelser.

2 A.G. Baum garten, Aesthetica § 1. »AESTHETICA (theoria liberalium artium, gnoseologia inferior, 
ars pulchre cogitandi, ars analogi rationis) est scientia cognitionis sensitivae.« Versalerne i det 
her citerede og i senere Baum gartencitater stammer – som det fremgår – fra Baum garten selv.
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Den skønne tænkning, betegner denne titel således først og fremmest min 
egen forståelse af, hvad det vil sige at tænke skønt. Selvom bogen rummer 
en omfattende fremstilling og fortolkning af Baum garten, er den da også 
primært et bidrag til den udvikling af min egen filosofi kaldet erfarings
metafysik, der igennem en årrække har været mit overordnede anliggende. 
Dette forklarer såvel bogens undertitel – Veje til erfaringsmetafysik – som 
min bemærkning ovenfor om, at dens tanker har været længe undervejs, 
skønt bogen selv er udfærdiget i et overskueligt tidsrum og parallelt med 
mit virke i øvrigt som ikke blot forsker, men også underviser og formidler. 
Endvidere er begrebet erfaringsmetafysik min egen opfindelse og blev første 
gang introduceret i artiklen Metafysisk erfaring, der er fra 1999.3 I denne 
artikel genoptog jeg et tema fra min bog Nær og fjern, der udkom i 1990 
og især blev skrevet i 1986-1988.4 I Nær og fjern, der handler om Walter 
Benjamins erfaringsfilosofi, omtalte jeg et ønske hos den unge Benjamin, 
som jeg også tager op i den afdeling, der her i Den skønne tænkning er viet 
Benjamin: hans ambition om at formulere en filosofi, der har sit afsæt i 
og handler om en såkaldt metafysisk form for erfaring. Da jeg oprindeligt 
formulerede selve ordet erfaringsmetafysik, var jeg formentlig påvirket af 
Benjamins ordvalg; det er dog vanskeligt at rekonstruere egne tankers genese 
så langt tilbage. Det begreb om erfaringsmetafysik, som jeg har dannet, har 
i hvert fald en kilde i Benjamins tankeverden, men igen: Ligesom jeg ikke 
er ‘Baum garten-scholar’, er jeg heller ikke ‘Benjamin-scholar’, og de tanker, 
hvis ambassadør jeg er, har hentet næring andre steder, f.eks. også hos de 
mange andre tænkere, der er omtalt i Den skønne tænkning.
 I denne bog fremstiller og fortolker jeg både Baum gartens filosofiske 
æstetik og Benjamins moderne metafysik som veje til erfaringsmetafysik. 
Det samme gælder Immanuel Kants fornuftskritiske filosofi, Martin Heideg-

3 D. Jørgensen, Metafysisk erfaring: Den faktiske forbindelse imellem metafysik og modernitet, 
Hvad er metafysik – i dag? 13 bud på et svar, red. D. Jørgensen og Idéhistorisk forening, Modtryk, 
Århus 1999. I brødteksten lader jeg ikke kun bogtitler, men også titler på artikler og andre mindre 
skrifter fremtræde i kursiv, bl.a. for at brugen af anførselstegn kan være forbeholdt andre formål. 
Som det allerede fremgår af nærværende fodnote, vil der imidlertid blive skelnet i noterne, hvor 
læseren således vil kunne se, om der er tale om en artikel eller en bog.

4 D. Jørgensen, Nær og fjern: Spor af en erfaringsontologi hos Walter Benjamin, Modtryk, Århus 
1990.
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gers hermeneutiske fænomenologi og en række aktuelle æstetikteorier, som 
jeg ligeledes behandler udførligt. Forstået som veje til erfaringsmetafysik 
bidrager disse tænkere til virkeliggørelsen af den skønne tænkning, som 
æstetik er og omhandler, hvis man ved æstetik forstår filosofisk æstetik. 
Baum gartens filosofiske æstetik, Kants fornuftskritiske filosofi, Benjamins 
moderne metafysik, Heideggers hermeneutiske fænomenologi og de aktuelle 
æstetikteorier, som jeg også tager op, udgør imidlertid ikke allerede i sig 
selv erfaringsmetafysikker. De er derimod, hvad de selv kalder sig – æstetik, 
fornuftskritik osv. – men aspekter af dem peger i retning af erfaringsme-
tafysik og kan af den, der vil udvikle en sådan, anvendes til dette formål. 
Ved erfaringsmetafysik forstår jeg en filosofi, hvis genstand er et felt af 
erfaringer, vi traditionelt omtaler som æstetiske, religiøse eller metafysiske, 
og en filosofi, der i sin udforskning af disse erfaringer forsøger at komme 
ud over en bevidsthedsfilosofisk tilgang til dem. Erfaringsmetafysikken er 
således filosofien om en erfaringsfænomenologi, der betragtet ud fra den 
subjekt/objekt-strukturerede tankegang, vi som moderne vesterlændinge er 
tilbøjelige til at forfalde til, udgør en mellemverden. Baum garten tog med det 
begreb om sensitiv erkendelse, som han grundlagde den filosofiske æstetik 
ved hjælp af, og som i dag omtales som æstetisk erfaring, hul på en filosofisk 
udforskning af denne erfaringsfænomenologi. Æstetik er ifølge hans forstå-
else filosofien om sensitiv erkendelse og om den hermed forbundne skønne 
tænkning og æstetiske sandhed. Der er hos Baum garten tale om erkendelse, 
tænkning og sandhed af en metafysisk karakter, men af en anden slags end 
i den traditionelle metafysik. Denne forståelse af æstetikken gik imidlertid 
hurtigt tabt i Baum gartens eftertid, og endvidere var hans egen tænkning 
bevidsthedsfilosofisk konstitueret. Den tog form som en evnefilosofi, der 
med begrebet om sensitiv erkendelse ganske vist tenderede mod at sprænge 
subjekt/objekt-paradigmet, men var forhindret af sit rationalistiske ophav 
i at realisere en egentlig udforskning af den førnævnte mellemverden. Den 
filosofiske æstetik udgør således en historisk endnu ikke virkeliggjort filo-
sofisk mulighed, som der er et påtrængende behov for at virkeliggøre, fordi 
æstetikken angår noget, som andre dele af filosofien ikke beskæftiger sig 
så udførligt med. En sådan virkeliggørelse kan imidlertid ikke tage form 
som en simpel reproduktion af den oprindelige æstetik; den må derimod 
forme sig som en aktualisering af visse æstetikfilosofiske aspekter, f.eks. 
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æstetikkens begreb om sensitiv erkendelse.5 Der er med andre ord behov 
for at virkeliggøre den filosofiske æstetik, men det må ske i en aktualiseret 
form, og det vil netop sige som erfaringsmetafysik.6

 Med dette er angivet, hvad jeg gennemgående arbejder på, og hvad Den 
skønne tænkning dermed er et skridt i, nemlig med æstetikfilosofisk afsæt at 
udvikle min egen filosofi kaldet erfaringsmetafysik. Den erfaringsfænome-
nologi, der er denne tænknings centrale genstand, er af væsentlig eksistentiel 
betydning for os som mennesker, og det vil allerede af »Indledning« fremgå, 
at filosofisk udforskning af denne erfaringsfænomenologi kan bidrage nyud-
viklende til mange fag – ikke kun fagæstetikken, men f.eks. også teologien 
og videnskabsfilosofien.7 Den filosofiske æstetik og med den endvidere erfa-
ringsmetafysik udviklet med afsæt i æstetik og fænomenologi kan tilføre vor 
tids grundlæggende kunstvidenskabeligt forankrede fagæstetik et erfaringsfi-
losofisk perspektiv, som den ellers mangler. Dette vil være et vigtigt budskab 
i de æstetikfilosofiske afdelinger af Den skønne tænkning. Af dem såvel som 
»Indledning« og »Æstetikfilosofisk afrunding« vil det desuden fremgå, at den 
filosofiske æstetik har implikationer for forståelsen af videnskab i det hele 
taget, altså ikke kun for arbejdet med kunst og andre æstetiske artefakter, 
hvilket bl.a. skyldes æstetikkens særlige begreb om erkendelse. Endvidere 
fortæller bogens titelblad, at den rummer en religionsfilosofisk udmøntning, 
nemlig af de i bogen skildrede æstetikfilosofiske og hermeneutisk fænome-

5 Idet jeg betragter ikke blot det virkeliggjorte, men også det mulige (eller potentielle, hvilket i 
min terminologi er det samme) som en del af virkeligheden, skelner jeg ikke radikalt imellem 
virkeliggørelse og aktualisering. Graduelt kan der dog være forskel forstået på følgende måde: En 
eventuel virkeliggørelse i dag af den filosofiske æstetik må som sagt tage form som en aktualise-
ring, hvis den skal være meningsfuld. Rent teoretisk kunne man med andre ord godt forestille 
sig en virkeliggørelse, der ikke var af en aktualiserende karakter, nemlig en simpel reproduktion 
af Baum gartens æstetik. Den ville dog ikke være meningsfuld og er næppe heller realistisk. 

6 Som det siden vil fremgå, har nogle fagæstetikere (se note 7) det svært med, at æstetikken er 
en filosofisk disciplin. Dette kan føre til påstande om, at Baum gartens definition af æstetik ikke 
har autoritativ status. Det har den imidlertid – allerede af den grund, at netop han indførte be-
tegnelsen æstetik. Ingen kommer derfor uden om at forholde sig til Baum gartens forståelse af, 
hvad æstetik er, og den, der forkaster hans æstetikbegreb, må selv præsentere og argumentere 
så seriøst for et alternativ, at det filosofisk betragtet kan måle sig med det forkastede. Alt andet 
ville være polemik og meningsmageri.

7 Med ordet fagæstetik sigter jeg til fag som f.eks. kunst- og litteraturhistorie, dramaturgi, musik-
videnskab osv. Se også note 14.
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nologiske veje til erfaringsmetafysik. Jeg har ikke undersøgt den filosofiske 
æstetik og den hermeneutiske fænomenologi for at finde rester af teologi i 
dem, men derimod som sagt for at udvikle en erfaringsmetafysik. Systematisk 
at opspore rudimentær teologi i den filosofiske æstetik og den hermeneutiske 
fænomenologi ville være en anden opgave end den her udførte. Allerede i 
de æstetikfilosofiske afdelinger vil det imidlertid være mærkbart, og i de 
religionsfilosofiske kapitler vil det blive tydeliggjort, at religionsfilosofi el-
ler nærmere bestemt teologisk æstetik er en logisk følge af at aktualisere 
de potentialer, som æstetikken rummer.8 Den foretagne religionsfilosofiske 
udmøntning er med andre ord en konsekvens af den filosofiske æstetik og 
den hermeneutiske fænomenologi som æstetik og fænomenologi betragtet – 
ikke opfattet som teologierstatninger. Dette betyder også, at de overvejelser 
over teologisk æstetik samt dermed f.eks. over bøn og tro, der optræder i 
de religionsfilosofiske kapitler, ikke er en teologisk overbygning på eller et 
religiøst supplement til æstetikken og fænomenologien. De er derimod et 
immanent resultat af tænkning, der i forvejen er indeholdt i og er helt central 
for den filosofiske æstetik og den med æstetikken forbundne hermeneutiske 
fænomenologi, netop som æstetik og fænomenologi betragtet. Den filosofiske 
æstetik og den hermeneutiske fænomenologi er med andre ord ikke kun veje 
til erfaringsmetafysik; i forlængelse heraf er de samtidig også mulige kilder 
til erfaringsmetafysisk forankret teologisk æstetik.
 Mange både i og uden for forskningens verden har taget mit arbejde med 
udvikling af erfaringsmetafysik til sig og gjort brug af det i deres eget virke. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den tid og de kræfter, som 
disse mange mennesker har brugt på at tilegne sig mine tanker. Jeg kunne 
vanskeligt forestille mig noget mere inspirerende end at opleve denne in-
teresse og at stifte bekendtskab med dens resultater. Det er ikke muligt at 
takke alle her, men lad mig nævne nogle få for gennem dem samtidig også 
at takke resten: Inspireret af mine bøger, bl.a. Skønhedens metamorfose,9 og 
finansieret af Norges Forskningsråd arbejdede det internationale tværvi-

8 Se note 110 for betegnelsen ‘teologisk æstetik’.
9 D. Jørgensen, Skønhedens metamorfose: De æstetiske idéers historie, Odense Universitetsforlag, 

Odense 2001. Denne æstetikhistoriske fremstilling blev siden fulgt metodologisk op med udgi-
velsen af Historien som værk: Værkets historie, Aarhus Universitetsforlag, Århus 2006.
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denskabelige forskningsprojekt »Sanselighed og transcendens: Det hellige 
og det sublime i et religionsæstetisk perspektiv« – ledet af professor Svein 
Aage Christoffersen og med hjemsted ved universitetet i Oslo – gennem en 
årrække med udvikling af religionsæstetik. Dette projekt, der involverede 
forskere fra bl.a. praktisk teologi, kunsthistorie, filosofi, kirkehistorie og ar-
kitekturforskning, gjorde brug af mine begreber om guddommelighedserfa-
ring og erfaring af immanent transcendens, og det var berigende at deltage 
i projektets aktiviteter.10 Også med base i Oslo var et andet internationalt 
tværvidenskabeligt forskningsprojekt med titlen »Performing the Sacred: A 
Transcultural Exploration of the Sacred as Aesthetic Practice« en overgang 
under udvikling. Her samlede interessen sig om mit begreb om erfaring af 
immanent transcendens samt mine tanker om at tænke æstetisk. Af prak-
tiske årsager blev dette arbejde afløst af dannelsen af »Netværk for æstetik, 
teologi og naturvidenskab«, hvis første aktivitet består i udfærdigelsen af en 
antologi om vidensformer. Endvidere har forskningsgruppen »Fænomeno-
logi, æstetik og læring« ved universitetet i Stavanger arbejdet med, hvordan 
mit begreb om æstetisk tænkning – og min forskning i skønhedsfilosofi og 
filosofisk æstetik som helhed – kan omsættes i de pågældende forskeres eget 
arbejde, der foruden fagæstetik bl.a. også omfatter pædagogik og læring. 
Her har afsættet ikke mindst været bøgerne Skønhed – En engel gik forbi 
og Aglaias dans.11 Tilsvarende fattede ledelsen af fakultetet for arkitektur og 
byggekunst ved universitetet i Trondheim på et tidspunkt interesse for min 
filosofi om æstetisk tænkning, som den er formuleret i Aglaias dans, hvilket 
i forbindelse med fakultetets indsats for metodeudvikling gav anledning til 
udveksling af tanker om forholdet mellem æstetisk teori og praksis. Siden 
bragte en invitation fra Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap mine 

10 Ud over en række seminarer, workshops og konferencer afholdt i Norge, Danmark og Italien 
blev arbejdet i dette forskningsprojekt udmøntet i artikeludgivelser i tidsskriftet Transfiguration: 
Nordic Journal of Religion and the Arts, bl.a. mine egne artikler »Why Do We Need Philosophical 
Aesthetics?« (Transfiguration 2009, s. 17-34) og »The Experience of Immanent Transcendence« 
(Transfiguration 2010/2011, s. 35-52). Endvidere er en antologi med titlen Transcendence and Sen s
or iness: Perceptions, Revelation and the Arts under udgivelse ved forlaget Brill, hvortil jeg bidrager 
med artiklen »Sensoriness and Transcendence: On the Aesthetic Possibility of Experiencing  
Divinity«.

11 D. Jørgensen, Skønhed – En engel gik forbi, Aarhus Universitetsforlag, Århus 2006, og Aglaias 
dans: På vej mod en æstetisk tænkning, Aarhus Universitetsforlag, Århus 2008.
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tanker om skønhed endnu længere mod nord. Det var en udsøgt fornøjelse 
at tale med udsigt til Lofoten, og jeg takker for den hjertelige modtagelse af 
mine tanker. Smukt var der også i Røros, hvor jeg året efter holdt det samme 
foredrag ved årets store seminar, og varm var modtagelsen ligeledes her, hvor 
sneen stadig lå i driver midt i april!
 Fra den dansk-tyske forskningsverden kan f.eks. nævnes Gísli Magnússons 
disputats Dichtung als Erfahrungsmetaphysik: Esoterische und okkultistische 
Modernität bei R.M. Rilke.12 Det er mit begreb om erfaringsmetafysik og den 
tænkning, som det betegner, forfatteren af denne disputats har taget op og 
anvendt som filosofisk-metodisk grundlag for sin litteraturanalytiske udforsk-
ning af Rilkes digtning. Stor tak til Gísli for engageret interesse og forslag om 
yderligere udforskning af erfaringsmetafysikkens litteraturanalytiske implika-
tioner. Ligeledes stor tak til alle de andre filosofiske og fagæstetiske kolleger 
rundt omkring i Danmark, der har tilegnet sig, responderet på og arbejdet 
videre med mine tanker – bl.a. professor emeritus Mogens Pahuus, som jeg 
tilmed skylder en særlig tak. Også tak til Det Danske Institut i Damaskus 
for et seks uger langt ophold foråret 2010, hvis vellykkede karakter jeg ikke 
mindst må prise instituttets daværende direktør Hans Christian Korsholm 
Nielsen og hans familie for. Uden dem havde jeg hverken set Beirut, besøgt 
kunstnerisk engagerede syrere privat, oplevet et væld af kulturelle arrange-
menter på instituttet eller fået nær så meget indsigt i de lokale forhold, som 
jeg fik. Dette bidrog alt sammen til, at jeg kunne yde mit til udstillingen 
»Verdenspoesi«, der blev vist på Kvindemuseet i Aarhus efteråret 2011. På 
baggrund af en fælles interesse for skønhed og erfaring af immanent transcen-
dens samt hver vore indtryk fra Damaskus bidrog billedkunstneren Bettina 
Winkelmann til denne udstilling med oliemalerier, mens jeg selv tilførte den 
tekster trykt på hvide baner og hængt op som tankebilleder. Også tak til alle 
de andre udøvende kunstnere, der har fattet interesse for mine tanker og 
reageret med breve og boggaver, invitationer til ferniseringer og opfordringer 
til at skrive om deres værker (hvad jeg dog som regel overlader til kunsthi-
storikere). Ligeledes tak til de mange i den pædagogiske verden, der i dag 
arbejder med at omsætte mine tanker i pædagogisk teori og praksis; ingen 

12 G. Magnússon, Dichtung als Erfahrungsmetaphysik: Esoterische und okkultistische Modernität bei 
R.M. Rilke, Königshausen & Neumann, Würzburg 2009.
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nævnt, ingen glemt, men mange har jeg efterhånden haft den fornøjelse at 
møde personligt. Velgørende er det også altid at gæste den teologiske verdens 
præstestævner osv.; et univers, hvis intellektualitet virker på én gang frem-
med og velkendt og måske netop derfor særligt inspirerende. Der er som sagt 
også mange andre, jeg er tak skyldig – bl.a. professor Uffe Juul Jensen, uden 
hvis interesse for det forskningsprojekt, som denne bog er et resultat af, det 
kunne have været vanskeligt at bevare humøret. Da det imidlertid ikke er 
muligt at komme omkring alle her, vil jeg indskrænke mig til at nævne den 
vigtigste af alle: min mand Willy, der som altid har fulgt mit arbejde med 
beundringsværdig tiltro til dets betydning. Af et ærligt hjerte at kunne sige 
over telefonen fra Pristina, selv optaget af opmærksomhedskrævende arbejde, 
at han glædede sig til at komme hjem og læse 600 manuskriptsider – det 
kalder jeg en præstation.

I det følgende anvender jeg samme praksis, som jeg allerede har brugt her 
i »Forord«: Når et værk bliver nævnt for første gang i brødteksten, angiver 
jeg sammen med dets titel også en dansk oversættelse af denne samt det år, 
værket er fra, og bibliografiske oplysninger om den udgave, som jeg selv har 
benyttet, fremgår af en til titlen knyttet fodnote samt af litteraturlisten bagerst 
i bogen. Efterfølgende nævner jeg imidlertid kun værkets titel, når jeg omtaler 
det, eventuelt i forkortet form. Der er anvendt følgende forkortelser: Th.W. 
Adorno, Gesammelte Schriften = GS; W. Benjamin, Fortælleren og andre essays 
= FE; W. Benjamin, Gesammelte Schriften = GS; W. Benjamin, Kulturkritiske 
essays = KE; W. Benjamin, Walter Benjamin oversat = WBO; Die Fragmente 
der Vorsokratiker = DFDV; J.W.v. Goethe, Sämtliche Werke = SW; G.W.F. 
Hegel, Werke in zwanzig Bänden = WB; M. Heidegger, Gesamtausgabe = GA; 
J.G.v. Herder, Werke in zeh n Bänden = WB; E. Husserl, Gesammelte Werke 
= GW; I. Kant, Kant’s gesammelte Schriften = KGS; S. Kierkegaard, Søren 
Kierkegaards Skrifter = SKS; M. Luther, Luthers Werke FullText Database = 
LW Database; Fr. Nietzsche, Kritische Gesamtausgabe = KGW; Novalis, No
valis Schriften = NS; F.D.E. Schleiermacher, Kritische Gesamtausgabe = KGA; 
Chr. Wolff, Gesammelte Werke = GW. Hvad angår værker, der kun er nævnt 
i fodnoterne, afviger jeg dog fra den her omtalte regel ved ikke at oversætte 
titlen til dansk og som hovedregel heller ikke at angive det år, værket er fra, 
men derimod alene bibliografiske oplysninger om den udgave, jeg selv har 
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konsulteret. Personer nævnt i brødteksten omtales tilsvarende ved deres fulde 
navn, når de bliver introduceret i bogen, og når de bliver omtalt første gang i 
et kapitel (dvs. selvom de har været nævnt i andre kapitler tidligere i bogen). 
Efterfølgende omtales personer imidlertid primært kun ved deres efternavn, 
og i fodnoterne er fornavne og mellemnavne i stort omfang forkortet til de 
pågældende personers initialer.
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Den skønne tænkning

Siden antikken har logikken været læren om tænkningen. Det er denne lære 
om logos, logos episteme, der siden antikken har reflekteret over det, der i den 
vestlige kultur har været defineret som tænkning. Den vestlige tænknings 
betænkning af sig selv som tænkning har altså taget form som den refleksion 
over tænkningens former og regler, der praktiseres i det, der siden Aristote-
les har heddet logikken. Hvis tænkningen forandrer sig, og forandringen er 
væsentlig, må det imidlertid have implikationer for logikken. Hvis det viser 
sig, at der kan tænkes på forskellige måder, eller hvis man som noget historisk 
nyt bliver sig dette forhold bevidst, må logikken forandres. Den må erstattes 
af en ny logik, eller den må differentieres i flere logikker, én for hver gyldig 
tænkemåde. Det er i dette lys, at æstetikken skal ses. Det er ikke i lyset af 
kunsten, men i lyset af tænkningen – af æstetikkens betydning for tænkningen 
og som tænkning: som en ny tænkning om tænkningen. I dag bliver ordet 
æstetik ganske vist brugt om andre ting. Det æstetiske bliver identificeret med 
det sanselige eller tiltalende, det stimulerende eller iscenesatte, det behagelige 
eller uforpligtende. Da Alexander Gott lieb Baum garten dannede ordet æste-
tik i 1700-tallet, var det imidlertid for at betegne en ny filosofisk disciplin. 
Denne nye lære var nødvendig, fordi det havde vist sig, at der kan erhverves 
sand erkendelse på forskellige måder. Filosofien havde siden antikken været 
opmærksom på den logiske form for erkendelse, der udspringer af noeta og er 
styret af forstanden og fornuften. Logikken er læren om den form for tænk-
ning, der er forbundet med denne slags erkendelse. Baum garten opdagede 
imidlertid, at der også findes erkendelse, som har sit udspring i aistheta, og 
som involverer evner af en følende, fornemmende og anende karakter. Den 
filosofiske æstetik er læren som denne sensitive erkendelse, af Baum garten 
kaldet cognitio sensitiva, og om den skønne tænkning, den ars pulchre cogi



24 D E N  S K Ø N N E  T Æ N K N I N G

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

INDHOLD NAVNEREGISTER VÆRKREGISTER

tandi, som denne erkendelse er forbundet med. Æstetikken er med andre 
ord den nye logik, der blev nødvendig, da filosofien blev bevidst om, at der 
kan tænkes på forskellige måder, både sandt og skønt, og netop tænkes, dvs. 
gøres sand erkendelse. Den skønne tænkning er altså ikke blot skøn. Den er 
også sand, men dens sandhed skyldes dens skønhed, og den er derfor sand 
på en anden måde end den logiske tænkning. Æstetikken er filosofien om 
denne anderledes form for tænkning – om dens skønhed og sandhed. Den 
er den nye logik, som tænkningens betænkning af sig selv som tænkning 
skabte behov for, da tænkningen så sig selv fra en hidtil upåagtet side.13

 Hvad er der imidlertid blevet af denne nye logik? Bliver studerende in-
troduceret til filosofisk æstetik, når de stifter bekendtskab med logik? Hvor 
mange mennesker er bevidste om, at æstetikken tænker over tænkningen og 
fortæller noget vigtigt om den menneskelige erkendelse? Hvilke filosoffer har 
taget konsekvensen af den differentiering af tænkningen og logikken, som 
æstetikken repræsenterer? Allerede i slutningen af det 18. og begyndelsen af 
det 19. århundrede erstattede filosoffer som Friedrich Schiller, Friedrich Wil-
helm Joseph von Schelling og Georg Wilhelm Friedrich Hegel den filosofiske 
æstetik med kunstfilosofi.14 Dette skete tilmed, uden at æstetikken var slået 
igennem som den nye og anderledes logik, den var konciperet som. Siden blev 
såvel æstetikken som kunstfilosofien massivt erstattet af den kunstteoretisk 
forankrede kunstvidenskab, der fortsat dyrkes på vore dages humanistiske 
fakulteter. Den filosofiske æstetik er derfor aldrig rigtig blevet virkeliggjort – 

13 Som det vil fremgå af afdelingen »Baum gartens æstetik«, var der for Baum garten ikke tale om et 
enten-eller: Æstetikken skulle ikke erstatte, men supplere den givne logik. Det vil også fremgå, 
at denne æstetik blev formuleret som en teori om erkendelse, med hvilken der ligeledes fulgte 
en ny og anderledes form for metafysik. 

14 Som i Skønhedens metamorfose og mine efterfølgende værker skelner jeg systematisk imellem 
skønhedsmetafysik, kunstteori, kunstfilosofi og filosofisk æstetik. Skønhedsmetafysikken og kunst-
teorien blev begge introduceret i antikken; den filosofiske æstetik opstod i midten af 1700-tal-
let, og kunstfilosofien stødte til i slutningen af samme århundrede. Helt kort fortalt fokuserer 
skønhedsmetafysikken på ideen om det skønne, kunstteorien på kunstværkets formsprog, den 
filosofiske æstetik på den æstetiske erfaring og kunstfilosofien på kunstværkets væsen. Jeg skelner 
også imellem filosofisk æstetik, der som navnet siger, er filosofisk, og fagæstetik (kunst- og lit-
teraturhistorie, dramaturgi, musikvidenskab osv.), hvis afsæt derimod er kunstteoretisk og i vor 
tid nærmere bestemt antager en kunstvidenskabelig form. Se også kapitlerne »Æstetikologik« 
og »Æstetikkens relevans«.
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mest i Tyskland og Italien, men selv her kun delvist.15 I Danmark, Norden og 
de engelsktalende lande er der rig tradition for kunstteori forstået som noget, 
der handler om kunst eller artefakter, og som vægter værkets eller artefaktets 
formsprog. Inden for rammerne af den såkaldte fagæstetik, der bl.a. omfatter 
kunst- og litteraturhistorie, bedrives der masser af kunstteoretisk forankret 
forskning i kunst, litteratur, musik, teater og nye ting som f.eks. digital kunst. 
Både i Danmark, Norden og de engelsktalende lande mangler der imidlertid 
en udviklet tradition for filosofisk æstetik forstået som den filosofiske ud-
forskning af sensitiv erkendelse. Fagfilosofien har interesseret sig meget lidt 
for æstetik, typisk højst i form af kunstfilosofi, dvs. filosofiske undersøgelser 
af, hvad kunst i grunden er.16 Tilsvarende bliver æstetik som regel også til 
noget andet end filosofisk æstetik, når man fra fagæstetisk side mod sædvane 
flytter blikket fra værket eller artefaktet til den erfaring, som kunst og andre 
ting kan være anledning til. Resultatet er da oftest f.eks. sociologisk informe-
ret eller cultural studies-præget samfundsteori og kulturanalyse, i disse år tit 
inspireret af bl.a. Pierre Bourdieu og Michel Foucault.17 Der findes ganske vist 
enkeltpersoner, som har forsøgt at skabe kendskab til filosofisk æstetik, men 

15 Se afdelingen »Aktuel æstetik« for eksempler på nulevende æstetikfilosoffer.
16 Betegnelserne aesthetics og philosophical aesthetics dækker i de engelsktalende lande som regel 

over kunstteori (som i George Dickies tilfælde) eller til nød kunstfilosofi (som det delvist er 
tilfældet for Arthur C. Dantos vedkommende). Blandt Dickies værker kan nævnes Art and 
Value, Blackwell Publishers, Malden (MA) 2001; Kunst og værdi: Gensyn med institutionsteorien, 
overs. K. Dinesen, Det lille forlag, Frederiksberg 2003. For Dantos vedkommende, se f.eks. The 
Philosophical Disenfranchisement of Art, Columbia University Press, New York 1986; After the 
End of Art: Contemporary Art and the Pale of History, Princeton University Press, Princeton (NJ) 
1997; The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art, Open Court, Chicago and La Salle 
(IL) 2003. En samling artikler af Danto er udgivet i norsk oversættelse under titlen Kunstens 
avslutning, overs. M. Aarre, Pax Forlag, Oslo 2006.

17 Som eksempler kan nævnes A.W. Balkema og H. Slager (red.), Exploding Aesthetics, Lier en Boog 
Series of Philosophy of Art and Art Theory, Volume 16, Editions Rodophi B.V., Amsterdam 2001, 
eller W. Davis, Queer Beauty: Sexuality and Aesthetics from Winckelmann to Freud and Beyond, 
Columbia University Press, New York 2010. For Bourdieu selv, se La distinction: Critique sociale 
du jugement, Les Éditions de Minuit, Paris 1979; oversat i udvalg i Distinktionen: En sociologisk 
kritik af dømmekraften, overs. A. Prieur og T. Barth, Det lille forlag, Frederiksberg 1995, og Les 
règles de l’art: Genèse et structure de champ littéraire, Éditions du Seuil, Paris 1992. En samling 
æstetikteoretiske tekster af Foucault er tilgængelige i »Part One: Aesthetics« i Aesthetics, Method, 
and Epistemology, Essential Works of Foucault 1954-1984 Vol. 2, overs. R. Hurley m.fl., red. J.D. 
Faubion, The New York Press, New York 1998. 
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indtil videre har der stort set kun været tale om sporadiske forsøg,18 og selv 
disse forsøgs ophavsmænd har ikke skelnet systematisk imellem kunstfilosofi 
og filosofisk æstetik.19

 For mit eget vedkommende har jeg siden midten af 1990’erne arbejdet 
intensivt for at introducere til og udvikle den filosofiske æstetik. Det er sket 
igennem undervisning, foredrag, mediebidrag og mange udgivelser, bl.a. 
bøgerne Skønhedens metamorfose, Historien som værk, Skønhed – En engel 
gik forbi og Aglaias dans. Disse fire bøger er skrevet med forskellige formål, 
men de er fælles om at ville skabe kendskab til den filosofiske æstetik. I disse 
bøger har jeg ikke blot argumenteret for, at den filosofiske æstetik bør virke-
liggøres, men jeg har også påpeget, at en sådan virkeliggørelse må resultere i 
den nye filosofi, jeg kalder erfaringsmetafysik. På vejen til erfaringsmetafysik-
ken er det imidlertid nødvendigt at betænke forholdet imellem æstetik og 
fænomenologi. En sådan betænkning er derfor en del af det, jeg foretager 
mig her i Den skønne tænkning. Forholdet imellem æstetik og fænomenologi 
må undersøges, fordi det 20. århundredes hermeneutiske fænomenologi 
nærmede sig en virkeliggørelse af den filosofiske æstetik, men uden at gøre 
sig dette klart. På grund af æstetikkens historiske transformation fra filoso-
fisk æstetik til kunstteoretisk forankret kunstvidenskab har hermeneutiske 
fænomenologer som f.eks. Martin Heidegger og Hans-Georg Gadamer ikke 

18 Se M. Rasmussen, Indledning, Æstetik og naturoplevelse: Bidrag til teoridannelse fra Æstetikkredsen 
på Aalborg Universitet, Academic Publisher, Aalborg 2008, for en fin fremstilling af, hvad der 
trods alt findes af filosofisk æstetik på dansk grund.

19 Søren Kjørup bidrog til introduktionen af den filosofiske æstetik, da han sammen med Per 
Aage Brandt i 1968 udgav en dansk oversættelse af Baum gartens Meditationes philosophicae 
de nonnullis ad poema pertinentibus (den i note 1 nævnte Filosofiske betragtninger over digtet) 
og udstyrede oversættelsen med en indledning, hvori den filosofiske æstetik umisforståeligt er 
fremstillet som filosofien om den sensitive erkendelse. Den latinske original er tilgængelig i 
en udgivelse ved Heinz Paetzold på Felix Meiner Verlag fra 1983, som også indeholder en tysk 
oversættelse. I artiklerne »Baum garten og den sensitive erkendelse« (Æstetik og logik, red. J. 
Holmgaard, Medusa, Aalborg 1999) og »Teorien om den fornemmende erkendelse – om hvordan 
æstetikbegrebet blev til« (Æstetisk erfaring – tradition, teori, aktualitet, red. O. Thyssen m.fl., 
Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg 2005) er Kjørup tro mod sin fremstilling i den nævnte 
indledning. I Kunstens filosofi: En indføring i æstetik (Roskilde Universitetsforlag, Roskilde 2004; 
opr. Æstetiske problemer: En indføring i kunstens filosofi, Munksgaard, København 1971) skelner 
han imidlertid ikke systematisk mellem filosofisk æstetik og kunstfilosofi og svigter dermed sin 
egen indsats for æstetikken.
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vedkendt sig fænomenologiens æstetikfilosofiske ophav. De har tværtimod 
afvist æstetikken – til fordel for fænomenologien. Samtidig har disse fæno-
menologer imidlertid i praksis ‘genopfundet’ æstetikken – nemlig i form af 
fænomenologien. Den hermeneutiske fænomenologi har således en hidtil 
temmelig overset historisk kilde i den filosofiske æstetik, hvilket bl.a. betyder, 
at fænomenologien må betragtes som en ny logik i analogi med æstetikken. 
Det sidstnævnte harmonerer da også præcis med de hermeneutiske fænome-
nologers selvforståelse. Megen moderne filosofi har forsøgt at være metodisk 
på samme måde som de eksperimentelle videnskaber, men den hermeneu-
tiske fænomenologi har derimod insisteret på den frie, åbne og spørgende 
refleksion, filosofi oprindeligt var tænkt som, da den blev introduceret som 
philosophia, dvs. ‘kærlighed til visdom’.20 Den hermeneutiske fænomenologi 
har villet realisere en tænkning, der ikke er ydrebestemt, heller ikke af givne 
metoder, og som selv tænker over, hvad dette vil sige. Den har villet gentænke 
den oprindelige filosofiske spørgen, og den har dermed formuleret en ny 
tænkning om tænkningen – for så vidt en ny logik.
 Den hermeneutiske fænomenologi kan imidlertid ikke kun takke sig 
selv, men også æstetikken for, at den har kunnet – og for så vidt også måt-
tet – ‘genopfinde’ æstetikken som fænomenologi. Baum gartens filosofiske 
æstetik rummer nemlig fænomenologiske og hermeneutiske elementer, og 
den peger således selv frem mod eftertidens hermeneutiske fænomenologi. 
Dette forhold vil jeg også belyse i Den skønne tænkning. Jeg vil afdække og 
forklare den dobbelte bevægelse fra æstetik til fænomenologi af både af- og 

20 For den oprindelige forståelse af filosofi som kærlighed til visdom, se Platon, Phaidros 278D og 
Symposion 203C-204B (Phaedrus, Plato Bd. 1: Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, 
Greek-English, overs. H.N. Fowler, samt Symposium, Plato Bd. 5: Lysis, Symposium, Gorgias, 
Greek-English, overs. W.R.M. Lamb, William Heinemann og Harvard University Press, London/
Cambridge (MA) 1960 og 1953). For en dansk oversættelse heraf, se Faidros, Platons Skrifter 
Bd. 6: Faidros, Theaitetos, Parmenides, overs. H. Holten-Bechtolsheim, s. 82, og Symposion, 
Platons Skrifter Bd. 3: Kratylos, Symposion, Faidon, overs. H. Ræder, red. W. Norvin, Hans 
Reitzels Forlag, København 1992, s. 125-126. (Der refereres herefter til værkudgivelserne Plato 
og Platons Skrifter med disse titler). For en aktualisering af den oprindelige filosofiforståelse, 
se G. Böhme, Einführung in die Philosophie: Weltweisheit, Lebensform, Wissenschaft, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main 1994. Det er filosofi som livsform, der hos Böhme betegner den 
oprindelige filosofiforståelse, mens filosofi som verdensvisdom er den moderne aktualisering af 
den oprindelige filosofiforståelse, som han selv argumenterer for. Ifølge Böhme er det imidlertid 
filosofi som videnskab, der dominerer vor tids fagfilosofi, og deri har han ret.
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udvikling, i hvilken fænomenologien ikke bare har ‘genopfundet’ æstetikken 
som fænomenologi, men æstetikken samtidig selv har ‘foregrebet’ fænome-
nologien. I denne sammenhæng bliver en række forbindelser imellem Baum-
gartens og Immanuel Kants æstetikker samt imellem Kants filosofi og den 
hermeneutiske fænomenologi samtidig blotlagt. Kants æstetik fremtræder 
umiddelbart som meget forskellig fra – og den blev af Kant selv forstået som 
anderledes end – Baum gartens æstetik. Ikke desto mindre kan Kant læses som 
en æstetikfilosofisk slægtning til fænomenologerne, hvilket nærmer ham til 
Baum garten, hvis æstetik som sagt allerede selv rummer hermeneutiske og 
fænomenologiske elementer. Der kan iagttages et sådant slægtskab imellem 
Kant og fænomenologien, til trods for at netop fænomenologer og herme-
neutikere som Heidegger og Gadamer gjorde en dyd ud af at tage kritisk 
afstand fra den bevidsthedsfilosofiske tankegang, som Kant blev betragtet 
som eksponent for. Endvidere var Kant en vigtig med- og modspiller for 
Walter Benjamin, der til forskel fra Heidegger ganske vist afviste fænome-
nologien, men selv fokuserede på phainomena og netop gjorde det med blik 
for de med dem givne noumena, dvs. for transcendensen i immanensen, den 
med sensitiviteten forbundne erkendelse. Benjamin opfattede sin filosofi 
som hermeneutisk, men den var i praksis også fænomenologisk, og som 
fænomenologisk var den endvidere æstetisk. I Den skønne tænkning viser 
jeg, hvordan Benjamin udviklede den filosofiske æstetik, nærmere bestemt 
den fænomenologiske og hermeneutiske side af æstetikken, men uden selv 
at kalde resultatet af sit arbejde æstetisk eller fænomenologisk.
 Fagæstetikken og med den endvidere kunstteorien fylder som sagt langt 
mere i dag, end den filosofiske æstetik gør. Ikke desto mindre er der igen-
nem de seneste årtier vokset en ny filosofisk æstetik frem, især i Tyskland 
samt i det små f.eks. også i USA.21 Til disse aktuelle æstetikteoretikere hører 

21 Som det vil fremgå af Den skønne tænkning, har det 20. århundredes hermeneutiske fænomeno-
logi skygget for og erstattet filosofisk æstetik, f.eks. netop i Heideggers og Gadamers hjemland. 
Hermeneutikken har også fyldt meget i Italien, hvor en aktualisering af æstetikken imidlertid 
næppe i samme grad har været nødvendig. Her har kendskabet til og interessen for filosofisk 
æstetik snarere været intakt op gennem det 20. århundrede, ikke mindst takket være Benedetto 
Croce og Luigi Pareyson. For Croce, se bl.a. Estetica come scienza dell’espressione e linguistica 
generale: Teoria e storia fra 1902 (Adelphi Edizioni, Milano 1990; den teoretiske del er oversat 
til norsk: Estetikk som vitenskapen om uttrykket, overs. D. Aiello og T. Winther, Johan Grundt 
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bl.a. Gernot Böhme, Hans Ulrich Gumbrecht, Christoph Menke, Martin 
Seel, Richard Shusterman og Wolfgang Welsch. Vejen fra den filosofiske 
æstetik, som den blev konciperet af Baum garten, frem til min egen erfa-
ringsmetafysik må også gå omkring denne aktuelle æstetik. I Den skønne 
tænkning vil jeg derfor også diskutere disse nulevende æstetikteoretikeres 
tanker. Denne diskussion finder sted i lys af spørgsmålet om, hvordan den 

Tanum Forlag, Oslo 1969) samt Breviario di estetica: quattro lezioni fra 1913 og Aesthetica in 
nuce fra 1928 (samlet: Brevario di estetica. Aesthetica in nuce, Adelphi Edizioni, Milano 1990; 
førstnævnte: Æstetisk breviarium, overs. V. Dissing, Gyldendal, København 1960). For Pareyson, 
se f.eks. Estetica: Teoria della formatività fra 1954 (Zanichelli editore, Bologna 1960; lidt heraf 
i: »Uddrag af Æstetik: formskabelsens teori«, overs. F. Frandsen, Slagmark nr. 19, Århus 1992, 
s. 35-44). I Strategie del bello: Quarant’anni di estetica italiana (19682008), Mimesis Edizioni, 
Sesto 2009, har Mario Perniola givet sin version af de senere års italienske æstetik. (Forinden 
havde han i Estetica del Novecento, Il Mulino, Bologna 1997, fremstillet det 20. århundredes 
europæiske æstetik, mens han i L’estetica contemporanea: Un panorama globale, Società editrice 
il Mulino, Bologna 2011, fokuserer på samtidsæstetikken uden at begrænse sig til hverken Italien 
eller Europa). Da der i Italien som sagt ikke rigtig har fundet en aktualisering af den filosofiske 
æstetik sted, vil italiensk æstetik ikke blive behandlet yderligere i Den skønne tænkning. Fraværet 
af aktualisering skyldes dog som sagt ikke mangel på italiensk interesse for æstetik, tværtimod. 
Da netop den italienske æstetik er af særlig relevans for min erfaringsmetafysik, foretrækker jeg 
imidlertid at gå mere udførligt i dialog med den i senere arbejde.

  Til forskel fra Italien har Frankrig primært fostret en tradition for kunstfilosofi (frem for filo-
sofisk æstetik), og til forskel fra de forsøg i Tyskland på at aktualisere æstetikken, som vil blive 
omtalt i afdelingen »Aktuel æstetik«, har man i Frankrig snarere kunnet iagttage forsøg på at 
eliminere æstetikken (dvs. den idealistiske kunstfilosofi, som filosofisk æstetik her bliver forveks-
let med). Som eksempel på det sidstnævnte kan der peges på den nedenfor omtalte Jean-Marie 
Schaeffer. Det er ganske vist fristende at nævne Mikel Dufrenne og Maurice Merleau-Ponty som 
væsentlige undtagelser, jf. Dufrennes i 1953 udgivne Phénoménologie de l’expérience aesthétique 
(Presses Universitaires de France, Paris 1967) og The MerleauPonty Aesthetics Reader: Philosophy 
and Painting (red. G.A. Joh nson, Northwestern University Press, Evanston 1994), som rummer 
tre centrale æstetikteoretiske essays af Merleau-Ponty samt en række fortolkninger af disse tek-
ster. Dufrenne og Merleau-Ponty har dog primært beskæftiget sig med den æstetiske erfaring 
forstået som kunsterfaring og har dermed tendentielt reproduceret reduktionen af æstetik til 
kunstfilosofi. Merleau-Pontys fænomenologi som sådan – ikke mindst som den er formuleret i 
Le Visible et l’Invisible (Le Visible et l’Invisible suivi de notes de travail, Éditions Gallimard, Paris 
1964) – inviterer egentlig mere til at blive fortolket som udtryk for filosofisk æstetik end det 
hos ham, der umiddelbart betragtes som det æstetiske, dvs. hans i The MerleauPonty Aesthetics 
Reader omtalte beskæftigelse med kunst. Som påpeget i min tidligere nævnte artikel »Sensoriness 
and Transcendence« afhænger udfaldet af en sådan læsning imidlertid af, hvor ‘legemlig’ – til 
forskel fra ‘kropslig’ – Merleau-Pontys begreb om ‘kødet’ (fr. la chair) faktisk er, og af samme 
artikel fremgår også, at jeg har forbehold, hvad dette angår. Se også note 1356 i »Æstetikfilosofisk 
afrunding«, hvor jeg kort vender tilbage til Merleau-Ponty. 
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aktuelle æstetik tænker forholdet imellem forstand og sansning eller fornuft 
og følelse. Fordyber æstetikteoretikere som de førnævnte sig i den æstetiske 
erfaring forstået som sensitiv erkendelse, eller reducerer de derimod erfa-
ringen til sanseerfaring? Undgår den æstetik, som de formulerer, at falde 
bag om den erkendelse, der begrundede æstetikkens opkomst i 1700-tal-
let, nemlig at der findes noget tredje ud over forstand og sansning, som 
spiller en afgørende rolle for den menneskelige erkendelse? Eller sidder 
de selv fast i datidens dikotomier imellem forstand og sansning, fornuft 
og følelse, hvor aktuel og samtidspræget deres tænkning end virker? Flere 
af de nævnte æstetikteoretikere føler sig forbundet med fænomenologien, 
hvis tankegods de selv drager i anvendelse, og Benjamins filosofi spiller 
også en vigtig rolle for nogle af dem. Både af denne grund og på grund af 
den omtalte forbindelse imellem æstetikken i dens oprindelige form og den 
hermeneutiske fænomenologi vil jeg under min diskussion af den aktuelle 
æstetik også spørge til, hvor fænomenologisk den de facto er. Beskæftiger 
vore dages æstetikteoretikere sig med en verden af fænomener, eller er 
tingene egentlig bare genstande for dem? Er fænomenologi, sådan som den 
bliver bedrevet af disse tænkere, kun et spørgsmål om at beskrive, eller er 
deres interesse for at beskrive motiveret af et ønske om at forstå? Dette kan 
også formuleres som et spørgsmål om, hvorvidt vore dages æstetikteore-
tikere fokuserer på transcendensen i immanensen, den med sensitiviteten 
forbundne erkendelse, eller de i stedet afviser enhver tanke om noumena. 
Hvor tro er de mod den filosofiske æstetik, og hvor langt er de på vej ind 
i erfaringsmetafysik?

* * *

Skal man tro litteraten Jean-Marie Schaeffer, ville det ganske vist være 
bedre at lade æstetikken ligge.22 I L’art de l’âge moderne (Den moderne tids 
kunst) fra 1992 går Schaeffer til angreb på det, han kalder den spekulative 

22 Schaeffer, der i sin tid studerede hos litteraturteoretikeren Gérard Genette, er direktør for kunst- 
og sprogforskningscentret CRAL i Paris (Centre de recherche sur les arts et le langage), og han 
insisterer – som det vil fremgå – på scientia frem for philosophia, dvs. videnskab frem for filosofi. 
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teori, og hvormed han selv mener at have spiddet den filosofiske æstetik.23 
Eller som Arthur C. Danto formulerer det i forordet til den amerikanske 
udgave af bogen: Schaeffer forsøger »at afvæbne, hvad han betragter som 
en magtfuld ødelæggende teori – den ‘spekulative teori om kunst’ – som 
ligger under og bag de autoritative tekster, der definerer den filosofiske 
æstetiks kanon«, og som i L’art de l’âge moderne er repræsenteret af Novalis, 
Friedrich Schlegel, Hegel, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche og 
Heidegger.24 Schaeffers ‘afvæbning’ af den filosofiske æstetik tager nærmere 
bestemt form som en kritik af den forestilling, der ifølge ham har beher-
sket æstetikken siden slutningen af det 18. århundrede, nemlig at kunsten 
har en særlig erkendelsesmæssig status, idet den giver viden om det mest 
grundlæggende – om tingenes væsen.25 »[V]i bliver fortalt, at kunst er en 
ekstatisk viden, en afsløring af ultimative sandheder, der er utilgængelige 
for profane kognitive aktiviteter; eller at den er en transcendental erfaring, 
som grundlægger menneskets i-verden-væren, eller også at den er fremstil-
lingen af det ufremstillelige, af værenstildragelsen; og så videre«, hedder det 
i L’art de l’âge moderne.26 Schaeffers opposition mod denne opfattelse skyldes 
ikke en forestilling hos ham selv om, at kunsten er uden nogen som helst 
betydning for erkendelsen. Han påstår ikke, at kunsten er ude af stand til 
at fortælle os noget om os selv og verden, men han kritiserer »den tese, 
at der er en slags ekstatisk viden involveret, som ikke kan forbindes med 

23 J.-M. Schaeffer, L’art de l’âge moderne: L’esthétique et la philosophie de l’art du XVIIIe siècle à nos 
jours, Éditions Gallimard, Paris 1992. Se f.eks. også Les célibataires de l’Art: Pour une esthétique 
sans mythes, Éditions Gallimard, Paris 1996, og Adieu à l’esthétique, Presses Universitaires de 
France, Paris 2000.

24 A.C. Danto, Foreword: The Speculative Philosophers of Art, i: J.-M. Schaeffer, Art of the Modern 
Age: Philosophy of Art from Kant to Heidegger, Princeton University Press, Princeton (NJ) 2000, 
s. ix. »[…] to disarm what he regards as a powerful distorting theory – the ‘speculative theory of 
art’ – which lies beneath and behind the magisterial texts that define the canon of philosophical 
aesthetics.« Det skal bemærkes, at Dantos forord bør læses med varsomhed, da Kant og Hegel 
er vanskelige at genkende i hans fremstilling af dem.

25 J.-M. Schaeffer, L’art de l’âge moderne s. 15.
26 J.-M. Schaeffer, L’art de l’âge moderne s. 15. »[…] l’art, nous dit-on, est une connaissance extatique, 

la révélation de vérités ultimes, inaccessibles aux activités cognitives profanes; ou: il est une ex-
périence transcendentale qui fonde l’être-au-monde de l’homme; ou encore: il est la présentation 
de l’irreprésentable, de l’événement de l’être; – et ainsi de suite.«
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vor videnskabelige eller praktiske viden om verden«.27 Denne tese er ifølge 
Schaeffer forbundet med en metafysik – det er det spekulative – forstået 
som en lære om, at der i form af det, som kun kunsten kan afsløre, findes 
mere end det, der er givet for os, når vi iagttager verden på anden vis, f.eks. 
videnskabeligt.28 Denne metafysik har medført en sakralisering af kunsten, 
der har været skadelig for kunsten selv, fordi konsekvensen har været, at 
kunst skal legitimeres filosofisk, både af filosofien og af kunsten. Samtidig 
har sakraliseringen af kunsten også været ødelæggende for den prosaiske 
virkelighed, som dermed er blevet betragtet som mindre væsentlig. Og 
ikke mindst har »den spekulative teoris spekulative dogmatisme gjort os 
blinde for den æstetiske erfarings og kunsterfaringens faktiske – og altid 
prekære – logik«.29

 Schaeffers dom over æstetikken hviler på hans identifikation af filosofisk 
æstetik med kunstfilosofi og af kunstfilosofi med filosofisk idealisme. For det 
første er idealistisk kunstfilosofi imidlertid kun én ud af flere mulige måder 
at reflektere filosofisk over kunst; Danto bedriver også kunstfilosofi, men 
på analytisk grundlag. For det andet var det som tidligere nævnt ikke som 
en filosofi om kunsten, men om den sensitive erkendelse, at den filosofiske 
æstetik blev introduceret i 1700-tallet. Selvom kunstfilosofien hurtigt deref-
ter detroniserede den filosofiske æstetik, er det derfor problematisk at sætte 
lighedstegn imellem filosofisk æstetik og (idealistisk) kunstfilosofi. Schaef-
fer er da også opmærksom på, at der er forskel imellem, hvad æstetikken 
var ved sin begyndelse, og hvad den siden blev til. Når han i L’age de l’art 
moderne går til angreb på kunstfilosofien alias den filosofiske æstetik, er 
det netop for at genintroducere den æstetiske erfaring, som det efter hans 
opfattelse oprindeligt drejede sig om i æstetikken, men som kunstfilosofien 
har trængt i baggrunden. Dette er en opgave, som også andre finder vig-

27 J.-M. Schaeffer, L’art de l’âge moderne s. 15, note 12. »[…] la thèse selon laquelle il s’agit d’un type 
de connaissance extatique et qui ne saurait donc être mis en relation avec notre savoir scientifique 
ou practique du monde.«

28 J.-M. Schaeffer, L’art de l’âge moderne s. 16.
29 J.-M. Schaeffer, L’art de l’âge moderne s. 23. »[…] par son dogmatisme spéculatif, elle [la théorie 

spéculative] nous a rendus aveugles à la logique effective – toujours précaire – de l’expérience 
esthétique et artistique.«
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tig, men Schaeffers måde at løfte den på er problematisk:30 Den er belastet 
af utematiserede fordomme, forvirring af begreberne og af polemisk mis-
tolkning.31 Ifølge Schaeffer selv er L’art de l’age moderne nærmere bestemt 
foranlediget af den iagttagelse, at »kampen mod ‘positivistisk scientisme’ og 
‘undertrykkende ideologi’ er endt med at producere en foragt for analytisk 
og beskrivende arbejde […], som bliver erstattet af ‘dybe fortolkninger’ 
koblet med ufordøjet filosofi«.32 Schaeffer sigter til poststrukturalistiske fi-
losoffer som Jean-Francois Lyotard og Jacques Derrida samt ikke mindst 
disse filosoffers fagæstetiske læsere. Til forskel fra dem har Schaeffer afsæt 
i den analytiske filosofi og mener derfor selv at have logisk konsistens og 
historievidenskabelig redelighed på sin side.33 For det første giver han imid-
lertid den spekulative teori ansvaret for den nævnte teoretiseren: Det er dens 
metafysik, der bliver reproduceret i vore dages diskurs om kunsten og gør 
os fremmede for den æstetiske erfaring, og dette skyldes dens hermeneu-
tiske måde at tænke på. For Schaeffer er hermeneutik nemlig indbegrebet 

30 Se ikke mindst afdelingen »Aktuel æstetik« for nulevende filosoffer, der har søgt tilbage til 
Baum garten for at give æstetikken nyt liv.

31 Nogle af Schaeffers utematiserede fordomme – f.eks. om hermeneutik – tager jeg op nedenfor. 
Hvad tendensen til polemisk mistolkning angår, præger den hele hans omgang med den filosofiske 
æstetik og på detaljeniveau endvidere hans fremstillinger af konkrete tænkeres tanker. Det er ek-
sempelvis ikke korrekt, at Heidegger modstillede kunst og håndværk (L’art de l’âge moderne s. 373); 
han skelnede analytisk, hvilket ikke er det samme og da slet ikke det samme som at hierarkisere. 
Hvad angår den nævnte begrebsforvirring, savner man systematiske analytiske distinktioner hos 
Schaeffer mellem f.eks. filosofisk æstetik, kunstfilosofi, idealistisk kunstfilosofi og kunstteori; 
oplevelse, erfaring, sanseindtryk, forstandserkendelse og sensitiv erkendelse; forstand og fornuft, 
viden og indsigt; forskellige former for videnskab, f.eks. tidligere tiders filosofiske og den nyere 
tids eksperimentelle form for videnskabelighed. Det er manglen på sådanne distinktioner, der 
forvirrer begreberne.

32 J.-M. Schaeffer, L’art de l’âge moderne s. 14. »[…] la lutte contre le ‘scientisme positiviste’ ou l’ 
‘idéologie répressive’ a abouti à un mépris des tâches analytiques et descriptives […], remplacées 
par des ‘interprétations profondes’ mâtinées de philosophie mal digérée.«

33 Den analytiske filosofi, der opstod i begyndelsen af det 20. århundrede (bl.a. Bertrand Russell, 
Ludwig Wittgenstein, George Edward Moore, Gottlob Frege og Rudolf Carnap), har længe været 
den dominerende i såvel Norden som de engelsktalende lande. Dens dominans er baggrunden 
for, at bl.a. nordiske, britiske og amerikanske filosoffer kun har beskæftiget sig meget lidt med 
æstetik og primært i form af kunstteori. Vedr. analytisk æstetik, se P. Lamarque og S.H. Olsen 
(red.), Aesthetics and the Philosophy of Art – The Analytic Tradition: An Anthology, Blackwell 
Publishing, Malden (MA) 2005, og R. Shusterman, Analytic Aesthetics, Basil Blackwell, Oxford 
1989.
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af metafysisk spekulation; han anser hermeneutikere for at bekende sig til 
en metafysisk lære om to verdener, den ene sand og den anden falsk, samt 
for med deres hermeneutik at ville trænge fra den falske verden over i den 
sande. Problemet med denne opfattelse er imidlertid, at en sådan tankegang 
ikke har noget med hermeneutik at gøre. Den er derimod et produkt af 
Schaeffers fantasi; et vrangbillede skabt til at stigmatisere enhver, der ikke 
bekender sig til analytisk filosofi.
 For det andet kolliderer Schaeffer med de historiske kendsgerninger, når 
han påstår, at det er filosofien, der som spekulativ teori igennem to århun-
dreder har domineret kunstforståelsen. Den har ifølge Schaeffer angiveligt 
kontrolleret kunstteorien og til dels også den udøvende kunst, og opgaven 
er derfor nu at vriste kunsten fri af filosofien.34 Faktum er imidlertid, at det 
tværtimod er den kunstteoretisk funderede kunstvidenskabelige omgang med 
kunsten, der længe har været den dominerende og fortsat er det. Benjamin 
reagerede allerede kritisk på dette i begyndelsen af det 20. århundrede, og 
det var netop som et svar på samme problem, at Gadamer introducerede den 
filosofiske hermeneutik.35 Trods vore dages poststrukturalistiske filosoffer og 
mange fagæstetikeres begejstrede brug af dem er det stadig den kunstviden-
skabelige arbejdsmåde og dens kunstteoretiske tankegang, der behersker de 
fagæstetiske fag. Det forhold, at mange fagæstetikere refererer til filosoffer, gør 
ikke deres egen tænkemåde filosofisk, uanset om de så reproducerer traditio-
nel metafysik eller ej. Den fagæstetiske brug af f.eks. Derrida er tværtimod 
et vidnesbyrd om den kunstteoretisk forankrede kunstvidenskabeligheds 
dominans: Hans filosofi bliver brugt som et tekstanalytisk redskab, hvormed 
fagæstetikkens repertoire af videnskabelige metoder bliver udvidet, men 

34 J.-M. Schaeffer, L’art de l’âge moderne s. 343.
35 Benjamins reaktion kom bl.a. til udtryk i »Erkenntniskritische Vorrede« i Ursprung des deutschen 

Trauerspiels (Gesammelte Schriften Bd. I/1, red. R. Tiedemann og H. Schweppenhäuser, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main 1980; Erkendelseskritisk fortale, overs. T. Eriksen, Walter Benjamin 
oversat, red. T. Eriksen, Slagmark, Århus 1989), som jeg vender tilbage i kapitlet »Filosofisk 
tænkning«. (Gesammelte Schriften og Walter Benjamin oversat forkortes herefter til GS og WBO). 
Gadamer introducerede ikke mindst den filosofiske hermeneutik med Wahrheit und Methode: 
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1975, som 
jeg vender tilbage til i kapitlet »Æstetikkens endeligt« og i »Æstetikfilosofisk afrunding«. Værket 
er oversat til dansk med titlen Sandhed og metode: Grundtræk af en filosofisk hermeneutik, overs. 
A. Jørgensen, Systime, Århus 2004.
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kunstvidenskaben ikke bliver tilført filosofisk tænkning.36 Med kritikken af 
den spekulative teori ønsker Schaeffer at fremme en mere kunstteoretisk – 
frem for kunstfilosofisk – tankegang for således at forbedre vor måde at 
forholde os til ikke blot kunsten, men også det æstetiske i bredere forstand. 
Resultatet af denne bestræbelse kan imidlertid kun blive en cementering af 
status quo, eftersom kunstteorien som sagt allerede dominerer. Endvidere 
er det svært at se, hvordan Schaeffers ønske om mere kunstteori kan befor-
dre opfyldelsen af hans andet ønske, nemlig at æstetikken skal have mere 
fokus på den æstetiske erfaring. Som allerede Gadamer konstaterede, er det 
netop den kunstteoretisk funderede kunstvidenskabs såkaldte metodiske – 
dvs. naturvidenskabeligt modellerede – arbejdsmåde, der har forhindret 
fag æstetikken i at fordybe sig i erfaringen. Hvis det vitterlig er den æstetiske 
erfaring – ikke bare den æstetiske oplevelse – Schaeffer ønsker at bringe i 
fokus, må hans strategi med andre ord betragtes som uheldig. Men for det 
første skelner Schaeffer ikke imellem oplevelse og erfaring, og for det andet 
ser man – hvis man skelner – at han kun interesserer sig for oplevelsen.37

 Schaeffer definerer i L’art de l’age moderne den æstetiske erfaring som 
æstetisk nydelse og mener således, at det er den, der er trængt i baggrunden 
af den spekulative teori.38 Schaeffer læner sig under sin definition af den æste-
tiske erfaring op ad Kant, men for Kant var nydelsen blot erfaringens udtryk 
og altså hverken dens kilde eller dens væsen. Kilden og dermed erfaringens 
væsen består ifølge Kant derimod i det frie og harmoniske samspil imellem 
forstand og indbildningskraft, der finder udtryk i den nydelse, der ledsager 
samspillet. Som Kant selv understregede, er det ikke nydelsen, der kommer 
først, og det er ikke den, der er det afgørende, selvom den selvfølgelig er 
vigtig forstået som det, via hvilket vi overhovedet har kendskab til det frie 

36 For Derrida, se bl.a. De la grammatologie, Les Éditions de Minuit, Paris 1967, og La vérité en 
peinture, Éditions Flammarion, Paris 1978. På dansk: Om grammatologi, overs. L. Bonnevie og 
P.Aa. Brandt, Arena, København 1970.

37 I analytisk filosofi kan der på grund af et ‘empiristisk’ begreb om erfaring mangle en systematisk 
distinktion imellem oplevelse og erfaring. Den del af den danske fagæstetik, der har lagt sig i 
kølvandet på Schaeffer, og som lidet præcist omtaler æstetisk erfaring som sanseoplevelse, skelner 
netop ikke. Som eksempel kan nævnes Morten Kyndrups Den æstetiske relation: Sanseoplevelsen 
mellem kunst, videnskab og filosofi, Gyldendal, København 2008. 

38 J.-M. Schaeffer, L’art de l’âge moderne s. 376 ff.
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og harmoniske samspil – der ifølge Kant har metafysisk betydning.39 Dette 
bekymrer imidlertid ikke Schaeffer, der i stedet barberer Kants æstetik ned 
til nydelsesfilosofi for på dette grundlag selv at identificere den æstetiske 
erfaring med dens udtryk, dvs. nydelsen. Oversat til distinktionen imellem 
oplevelse og erfaring vil det sige, at han reducerer den æstetiske erfaring til 
æstetisk oplevelse, dvs. det sanselige indtryk (der hos Kant bare er erfarin-
gens anledning) og den hermed forbundne nydelse (der ifølge Kant opleves 
som erfaringens kilde, men som sagt faktisk er dens udtryk). Endvidere vil 
det sige, at det trods Schaeffers ønske om at genintroducere os til den tid-
lige æstetik ikke er sensitiviteten, han sætter på dagsordenen, men derimod 
sanseligheden. Han finder, at den spekulative teoris hermeneutiske filosof-
fer har næret en metafysisk betinget foragt for sanseligheden, men at vi kan 
komme tilbage til det sanselige, hvis vi vrister kunsten fri af filosofien.40 
Konsekvensen er ifølge Schaeffer, at æstetikken hverken skal fortolke kunst-
værker eller reflektere over, hvad kunst er og betyder. Den skal derimod nøjes 
med at beskrive de formelle kendetegn ved kunstværker og andre æstetiske 
artefakter samt ikke mindst den æstetiske relation, dvs. vor sanselige opfat-
telse af sådanne æstetiske ting.41 Refleksioner over, hvad kunst eller æstetisk 
erfaring er og betyder for os, er ifølge Schaeffer uvidenskabelig spekulation 
og skal derfor undlades, og værkfortolkning er noget, der skal overlades til 
kunstanmeldere. De sidstnævnte har ifølge Schaeffer ikke brug for filosofi, 
dvs. hermeneutik, for at fælde deres smagsdomme, og de førstnævnte, dvs. 

39 For Kants æstetik og hans forståelse af, hvad der kommer først, nydelsen eller samspillet, se 
kapitlet »Dannelse til humanitet«.

40 Det kan være vanskeligt at finde belæg hos hermeneutikerne selv for den af Schaeffer postule-
rede foragt for sanselighed. Hvor sanselighedsfjendsk var det f.eks., at Heidegger begav sig ud i 
en fænomenologisk beskrivelse af den uvægerligt sanseligt formidlede erfaring af en beholders 
holden om sit indhold, sådan som han gjorde i foredraget Das Ding fra 1950? (For dette foredrag, 
se Bremer und Freiburger Vorträge, Gesamtausgabe Bd. 79, red. P. Jaeger, Vittorio Klostermann, 
Frankfurt am Main 1994. Gesamtausgabe forkortes herefter til GA). Schaeffers kritik af den filoso-
fiske æstetik og hermeneutik forekommer snarere selv at være et produkt af foragt. Han benytter 
sig gennemgående af følgende polemiske greb: at projicere en platonisk tankegang (i sig selv et 
produkt af en primitiv polemisk opfattelse af Platon) over på æstetikken og hermeneutikken for 
dernæst at vrænge ad sine fund af idealistisk metafysik i dem. 

41 Begrebet æstetisk relation stammer fra Gérard Genette, jf. hans La relation esthétique, der udkom 
i 1997 på Éditions du Seuil i Paris. Denne bog er bind to af L’Oeuvre de l’art, hvis første bind 
udkom i 1994 med titlen Immanence et transcendance.
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videnskabeligt arbejdende fagæstetikere, har kun brug for analytisk kunst-
teori, når de skal foretage deres beskrivelser. Selvom Schaeffer refererer til 
Baum garten, er summen således, at munden skal lukkes på den filosofiske 
æstetik, og at al taletid i stedet skal gives til »kunstteorien og den egentlige 
æstetik«, dvs. kunstteoretisk forankret kunstvidenskab, der kun afviger fra 
den hidtidige ved at have udvidet sit genstandsfelt.42

 Hvorfor skulle denne videnskab imidlertid være den mest rigtige æstetik? 
Der er ikke grundlag for en sådan definition af æstetik i de værker, med hvilke 
Baum garten som den første introducerede en disciplin kaldet æstetik. Heller 
ikke Kant, som Schaeffer mener at støtte sig til, giver grundlag for en æstetik-
definition af denne karakter. Baum gartens æstetik har ikke sanseoplevelsen, 
men den sensitive erkendelse som sin primære genstand, og Kants æstetik 
nøjes ikke med at beskrive den æstetiske erfaring, men beskriver den for at 
forstå dens betydning og er således filosofisk motiveret. Schaeffers modvilje 
mod teoretiseren med afsæt i ufordøjet filosofi – et fænomen, der vitterlig 
kan iagttages ikke kun i kunstdiskursen, men på humaniora som helhed – er 
ganske vist berettiget, men løsningen på dette problem er ikke en ny positi-
visme, der er blind for begrænsningerne ved en metodik, som oprindeligt 
blev udviklet i et andet vidensfelt, nemlig naturvidenskaberne, og til udforsk-
ning af helt andre genstande, f.eks. objektivt målelig celledeling til forskel 
fra subjektivt opfattet skønhed. Omsat i praksis består Schaeffers angiveligt 
mere rigtige æstetik f.eks. i, at man udvikler matematisk-geometrisk lignende 

42 J.-M. Schaeffer, L’art de l’âge moderne s. 393. »[…] la théorie de l’art et l’esthétique au sens propre.« 
Netop denne æstetikforståelse kommer til udtryk i den Schaeffer-begejstrede, antifilosofiske 
del af dansk fagæstetik. Den filosofiske æstetik bliver her tillagt den traditionelle metafysiske 
tankegang, som den siden sin opkomst ellers netop har formuleret sig som et kritisk alternativ 
til. Endvidere bliver den filosofiske æstetik identificeret med idealistisk kunstfilosofi og afvist 
som en abstrakt og sanselighedsfjendsk dyrkelse af den høje kunst. Som eksempler kan foruden 
Kyndrups Den æstetiske relation også nævnes H.K. Nielsen, Æstetik & erkendelse, Gjallerhorn: 
Tidsskrift for professionsuddannelser nr. 3, 2006, s. 42-47. Den kritik af den aktuelle fagæstetik, der 
er formuleret i Den skønne tænkning, angår denne antifilosofiske del af fagæstetikken, men ikke 
anden aktuel fagæstetik. Jeg opponerer med andre ord ikke mod fagæstetik som sådan, men mod 
en antifilosofisk attitude, der trods alt ikke er enevældig. Også blandt fagæstetikere kan der iagt-
tages en interesse for filosofisk æstetik, som lover godt for både fagæstetikken og den filosofiske 
æstetik. Som eksempler på udslag heraf kan nævnes de i »Forord« omtalte tværvidenskabelige 
forskningsprojekter, i hvilke netop ikke kun filosoffer og teologer, men også fagæstetikere har 
fundet sammen i god dialog.
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modeller til beskrivelse af ‘den æstetiske relation’ mellem værk og betragter. 
Eller den består lidt mere traditionelt i, at man bryder værkformen op i dens 
delkomponenter og kategoriserer disse med en på forhånd givet analytisk 
metode. Det er dette, Schaeffer forstår ved at betragte billedet mere nøje og 
at sætte den æstetiske nydelse på dagsordenen! En sådan mere videnskabelig 
måde at forholde sig på vil ifølge Schaeffer forbedre forholdet imellem æstetik-
ken og samfundet, herunder skabe større forståelse for samtidskunsten. Men 
dette er skolelærd naivitet; den formidlingserfarne vil vide, at det tværtimod 
er filosofien, der appellerer bredt og skaber forståelse hos flest. Ikke fagfilo-
sofi, men den oprindelige philosophia – den frie, åbne og spørgende form 
for tænkning – som den filosofiske æstetik og hermeneutiske fænomenologi 
har forsøgt at vække i en tid, hvor hverken kunsten eller filosofien, men der-
imod videnskaben er sakral. Denne form for filosofi tager afsæt i den enkeltes 
erfaring for at finde det fællesmenneskelige i erfaringen; den forholder sig 
indlevende frem for distanceret og er netop derfor ikke kun deskriptiv, men 
også normativ; og den er rundet af dagligsproget. Det drejer sig om filosofisk 
tænkning, som bestræber sig på at forstå den anden på den andens præmisser; 
ikke skjuler sig bag postuleret objektivitet; og derfor giver andre mulighed for 
at komme sig, dvs. filosofien, i møde. I denne slags filosofi kan den, der ikke 
selv er filosofisk skolet, opleve den filosofiske tænkning som nærværende 
og meningsgivende – hvilket naturligvis må provokere, hvis man mener, at 
Akademias viden er og bør være forbeholdt akademikere.

* * *

Siden renæssancen – eller i hvert fald siden 1700-tallets nyhumanisme – har 
det været den humanistiske forsknings opgave at studere ‘det menneske-
lige’. Dette menneskelige, den humanistiske forsknings genstand, bliver i 
dag identificeret med det menneskeskabte, nærmere bestemt det kulturelle 
eller samfundsmæssige. Humanioras studium af det menneskelige kræver 
imidlertid ikke kun blik for kultur og samfund, men også for det, som 
mennesket ikke selv er, og som det ikke selv har skabt. Sådan et studium 
kræver bl.a. filosofisk tænkning, og det skal der også til for at få humaniora 
til at hænge sammen og forstå sig selv som humaniora. I dag bliver dette 
at tænke filosofisk imidlertid ofte forvekslet med at installere metafysiske 
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entiteter og dermed standse tænkningen; filosofisk tænkning er blevet su-
spekt. Endvidere bliver det tit overset, at den essentialismekritik, der er så 
populær i dag, selv har et filosofisk forlæg, nemlig i form af den hermeneu-
tiske fænomenologi, og at det ikke er en ambition for fænomenologien at 
standse, men derimod at intensivere den filosofiske udforskning, herunder 
betænkningen af begreberne. Ifølge fænomenologien er det netop sådan, 
essentialisme modarbejdes, dog naturligvis forudsat at den praktiserede 
filosofiske tænkning tager form som den frie, åbne og spørgende reflek-
sion, filosofi oprindeligt var tænkt som. Det slægtskab imellem æstetik og 
fænomenologi, som jeg omtalte ovenfor, fortæller imidlertid, at det med 
denne filosofiske refleksivitet i grunden drejer sig om en æstetisk tænkning: 
en tænkning, der er knyttet til den æstetiske dømmekraft og den æstetiske 
erfaring.43 Endvidere fremgår det af Kants æstetik, at dømmekraften er 
forbundet med en udvidet tænkemåde, dvs. præget af indlevelse og over-
skridelse, og at den derfor har væsentlig erkendelsesmæssig og moralsk 
betydning. Dømmekraften følger princippet om at sætte sig i andres sted 
og tage mange opfattelser i betragtning uden at underkaste sig en enkelt af 
dem. Det er derfor med dømmekraften, man erkender det, som filosofisk 
tænkning tragter efter ifølge Ernst Cassirer, nemlig enhed i mangfoldighed,44 

43 Hvad den æstetiske erfaring angår, sigtes der nærmere bestemt til skønhedserfaringen, idet 
der med skønhedserfaring ikke menes dette at opfatte noget som pænt eller nydeligt, men at 
fornemme en sammenhæng og meningsfylde, der fortæller, at noget kan have værdi i sig selv. 
Hvis feltet af æstetiske erfaringer defineres så bredt, som det tit bliver i dag, og hvormed det bl.a. 
omfatter blot og bart sanseligt pirrende indtryk, der egentlig kun kvalificerer sig som oplevelser, 
er det nødvendigt et skelne mellem æstetiske erfaringer i bred forstand og skønhedserfaring eller 
mellem oplevelse og erfaring (hvilket giver mulighed for at identificere æstetisk erfaring med 
skønhedserfaring). Se bl.a. Skønhed – En engel gik forbi for distinktionen mellem oplevelse og 
erfaring samt for skønhedserfaring forstået som indbegrebet af æstetisk erfaring.

44 E. Cassirer, An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture, Yale University 
Press, New Haven/London 1972, s. 222; Et essay om mennesket: En introduktion til en filosofi om 
den menneskelige kultur, overs. T. Bøgeskov, Hans Reitzels Forlag, København 1999, s. 263. Mens 
en historiker ifølge Cassirer forsøger at afdække fænomenverdenen i al dens mangfoldighed, 
bestræber en filosof sig på at finde enhed i mangfoldigheden. Med dette gør Cassirer imidlertid 
ikke den logiske tænknings abstraktion fra det konkrete, der på sin vej mod almene begreber 
glemmer alt om de empiriske forskelle, til et kendetegn ved filosofisk tænkning. Det er derimod 
det refleksive forsøg på at forene det forskellige uden at reducere alting til det samme, han har 
i tankerne – et forsøg, der kantiansk betragtet snarere er drevet af den reflekterende end af den 
bestemmende dømmekraft, altså snarere er æstetisk end logisk. For at forklare sin forståelse af 
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ligesom det er med dømmekraften, at man betænker det, som moralen må 
orientere sig efter ifølge Kant, nemlig almenvellet. Hverken i de moderne 
videnskaber eller i den offentlige debat, som den former sig i dag, kommer 
den æstetiske tænkning og dens blik for det, der forener uden at reducere, 
imidlertid til udfoldelse; her dominerer enten-eller tværtimod over både-og. 
Humaniora ville dog kunne befordre en mere æstetisk tænkning, hvis flere 
humanister erkendte den filosofiske tænknings betydning for den huma-
nistiske forskning, og hvis flere forstod den æstetiske dømmekrafts og den 
udvidede tænkemådes betydning for filosofien.
 Den udforskning af den filosofiske æstetik, som jeg foretager i Den skønne 
tænkning, er et vigtigt led i arbejdet på at skærpe bevidstheden om den æste-
tiske tænknings betydning – ikke kun for filosofien, men for samfundet som 
helhed. Med denne udforskning forholder det sig imidlertid som med Kants 
fornuftskritik sammenlignet med hans metafysik (om naturen og sæderne): 
Den er et forarbejde, der skal danne grundlag for noget andet og mere om-
fattende, nemlig formuleringen af den erfaringsmetafysik, der skal til for at 
forløse potentialerne i æstetikken, fænomenologien og forbindelsen imellem 
æstetik og fænomenologi. Der er behov for denne erfaringsmetafysik, både 
fordi den filosofiske æstetik er præget af sin opkomst i 1700-tallet, og fordi 
den hermeneutiske fænomenologi har været blind for sit æstetikfilosofiske 
ophav. Endvidere er der brug for den nævnte erfaringsmetafysik, fordi for-
tolkningen af eksistensen fortsat kræver erfaringsforankret filosofi, og fordi 
erfaringsmetafysikken netop har spektret af religiøse, æstetiske og metafy-
siske erfaringer som sin primære genstand. For at kunne bearbejde denne 
erfaringsverden erfaringsmetafysisk kræves der imidlertid nye bestemmelser 
af traditionelle begreber som f.eks. erfaring, erkendelse, forestilling, viden, 

enhed i mangfoldighed refererer Cassirer af samme grund til Heraklits forståelse af harmonia, 
der netop betegner en harmoni imellem det, der er forskelligt fra hinanden, til forskel fra det, 
der ligner hinanden, jf. »Fragment 51« s. 162 i Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und 
Deutsch, Erster Band, overs. H. Diels, red. W. Kranz, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 
Berlin 1954; De første græske filosoffer: Førsokratiske fragmenter, overs. N. Henningsen, Det lille 
forlag, Frederiksberg 1994. Die Fragmente der Vorsokratiker forkortes herefter til DFDV. For 
den filosofiforståelse, Cassirer giver udtryk for i An Essay on Man, se også teksten »Tænkning 
eller kompetenceudvikling: Sæt filosofi på skemaet i skolen« i Aglaias dans. Jeg vender tilbage 
til Cassirer i »Æstetikfilosofisk afrunding«. 
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symbol, idé og sandhed. Der er også behov for at undersøge mindre etable-
rede begreber som f.eks. oplevelse, fantasi, fornemmelse, følelse, inspiration 
og kreativitet, og der er ligeledes brug for mere udfoldede bestemmelser af 
mine egne nye begreber om bl.a. immanent transcendens, guddommelig-
hedserfaring, erfaring af merbetydning og erfaringsmetafysik. Æstetikkens 
virkeliggørelse som erfaringsmetafysik forudsætter og indebærer med andre 
ord en omfattende indsats af begrebsudviklende karakter. Dette arbejde er 
selvsagt ikke gjort i en håndevending – med én bog, ét udkast, én plan for 
‘det hele’. Begrebsudviklingen må tværtimod foretages skridt for skridt og 
i dialog med traditionen, herunder ikke mindst værker af æstetikfilosofisk 
karakter. Det var dette arbejde, jeg påbegyndte i Skønhedens metamorfose, 
og det er det, jeg har fulgt op i mine efterfølgende bøger og nu fortsætter i 
Den skønne tænkning. I dette arbejde trækker jeg på kilder af vidt forskellig 
karakter, men kittet i mine refleksioner er af væsen filosofisk. Det består i det, 
der ifølge Benjamin kvalificerer filosofisk tænkning, nemlig at fordybe sig i 
fænomenerne med blik for de ideer, der ‘bebor’ dem, dog ikke som færdigt 
formede entiteter, men som muligheder for erkendelse, der virkeliggøres af 
filosofien – hvis medium er begrebet.
 Æstetikkens virkeliggørelse som erfaringsmetafysik er nærmere bestemt 
nødvendig af følgende grund: Æstetikken er som sagt den nye logik, der op-
stod behov for, da tænkningen så sig selv fra en anden side end hidtil og blev 
opmærksom på f.eks. fantasiens bidrag til erkendelsen. Denne nye logik kom 
til verden i en periode, hvor tænkningen blev subjektiveret. Med den nye logik 
kaldet æstetik forventedes den menneskelige erkendelse ikke længere at have 
sin kilde i ‘Guds tanker’, en logos af guddommelig karakter. Menneskets egne 
bevidsthedsmæssige evner blev nu tildelt rollen som det afgørende, og med 
Kant blev de tilmed ophøjet til at være det eneste, der konstituerer tænkningen 
(ud over den empiri, som påvirker sanserne). Der er med andre ord tale om en 
udvikling, med hvilken logikken efterhånden tog form som erkendelsesteori. 
Den blev til en teori om menneskets egne erkendelsesevner og om reglerne 
for vor brug af disse evner frem for at være en teori om en af bevidstheden 
uafhængig logos. Denne subjektivering havde også betydning for æstetikken: 
Baum garten grundlagde som sagt æstetikken som filosofien om den sensitive 
erkendelse, og den nye logik, som denne filosofi kan og skal betragtes som, 
tog form som en erkendelsesteori. Hos Baum garten er æstetikken således 
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filosofien om de erkendelsesevner, der er involveret i sensitiv erkendelse, og 
om reglerne for vor brug af disse evner, dvs. reglerne for at tænke skønt. Den 
sensitive erkendelse afviger imidlertid fra det, der i almindelighed optager 
erkendelsesteorier, nemlig henholdsvis logisk erkendelse og sanseerfaring, 
idet den ikke primært udspringer af forstand eller sansning, men af et sam-
spil mellem følelse, fornemmelse og anelse. Til forskel fra forstandens logi-
ske erkendelse giver den sensitive erkendelse således ikke analytisk forankret 
viden om noget af en genstandsmæssig karakter, men derimod indsigt af en 
syntetiserende slags i noget, der overskrider det genstandsmæssige. Takket 
være den sensitive erkendelses udspring i følelse, fornemmelse og anelse er 
den egentlig en erfaring. Men den sensitive erkendelse er en erfaring, som selv 
udgør en form for erkendelse, fordi den pågældende erfaring ikke består i em-
pirisk erfaring, men i transcendenserfaring. Endvidere blev det i Baum gartens 
eftertid en stadig mere påtrængende tanke, at denne transcendenserfaring er 
genstandsløs, også i abstrakt forstand. Den er ikke en erfaring af noget bestemt 
transcendent, men en erfaring af immanent transcendens: en pludselig åbning 
af verden, der giver indsigt, som imidlertid kræver fortolkning.45

 Hvis æstetikken skal virkeliggøres i dag, er det ikke nok at reproducere 
den oprindelige filosofiske æstetik, men derimod nødvendigt at aktualisere 
de potentialer, den rummer. Virkeliggørelsen af æstetikken må resultere i er-
faringsmetafysik, fordi den sensitive erkendelse allerede hos Baum garten var 
en form for erfaring, og fordi denne erfaring med tiden har vist sig at være 
anderledes, end han forstod den: ikke en sensitiv erkendelse af metafysisk 
sandhed, men en erfaring af immanent transcendens. Erfaringsmetafysik-
ken er filosofien om denne erfaring, som mange moderne mennesker deler 
på tværs af sociale, kulturelle og nationale skel, men som er svær at forstå, 
selvom den er ledsaget af vished. Der er tale om en erfaring af væsentlig 
eksistentiel betydning, hvis udforskning og filosofi kan bidrage til mange 
fags fremtidige udvikling. Erfaringsmetafysikken har betydning for noget så 
forskelligt som fagæstetik, teologi og videnskabsfilosofi samt i øvrigt også for 
samfundet som helhed. Fagæstetikken kan ganske vist frygte ‘domænetab’, 

45 Begrebet ‘erfaring af immanent transcendens’ introducerede jeg oprindeligt i min artikel »Profan 
metafysik: Om det guddommelige i metafysikken« i Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 78 
(Anis, Frederiksberg 1999, s. 80-94).
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når der fra anden side bliver arbejdet filosofisk med det æstetiske; det er 
formentlig denne frygt, man fornemmer hos Schaeffer og hans tilhængere. 
Det er imidlertid ikke erfaringsmetafysikkens anliggende at erstatte fagæ-
stetik med filosofisk æstetik, men derimod at supplere det kunstteoretisk 
funderede arbejde, som fagæstetikken leverer, med filosofisk refleksion. 
Filosofiske overvejelser over den æstetiske erfarings fænomenologi kan og 
skal ikke afløse den værkanalyse, som fagæstetikken vægter højt, og det er 
kunstteorien, der specifikt kan støtte denne analyse, men den filosofiske 
æstetik kan bidrage med et erfaringsfilosofisk perspektiv, som værkana-
lysen ellers mangler. Det er fraværet af denne filosofiske dimension, der 
giver mange udøvende kunstnere og lægfolk en følelse af, at akademikere 
‘ødelægger’ kunsten med deres analyser. Mange kunstinteresserede, som 
ikke selv er professionelle fagæstetikere, savner i det fagæstetiske arbejde 
filosofiens forståelse af, at kunst ikke bare er et teknisk produkt, men også 
en fortolkning af eksistensen. Det er netop, fordi kunsten rummer denne 
dimension, at den kan appellere bredt, selv når den teknisk betragtet er 
sofistikeret, og dette kan fagæstetik, der alene går kunstteoretisk til værks, 
hverken forstå eller formidle; noget sådant kræver derimod filosofisk tænk-
ning. Hvor fagæstetikken analyserer værkers formsprog, kan den filosofiske 
refleksion over kunsten, som den filosofiske æstetik skaber grundlag for, 
derimod give indsigt i, hvad kunst betyder for os som mennesker, og hvad 
kunst har med filosofi og religion at gøre.
 Hvad angår teologien, er den folkelige interesse for religion eksploderet 
i de senere år, men teologien er samtidig i krise. Denne krise skyldes ikke 
kun, at religionsvidenskab appellerer bredere i en verdslig kultur som vor, 
end teologi formår at gøre,46 men også at den teologiske forskning selv er 
i vildrede: Nogle teologer fornemmer eller forstår, at dekonstruktion alene 

46 Den overvældende interesse, med hvilken Teologiens Døgn i Århus er blevet modtaget, fortæl-
ler, at teologi dog stadig kan appellere bredt. »Teologiens Døgn er et årligt tilbagevendende 
arrangement med teologi til både hoved, hjerte og mave,« fremgår det af arrangementets hjem-
meside (www.teologiensdogn.dk, lokaliseret 13. april 2013). Det blev afholdt første gang i april 
2012, gentaget i april 2013 og fortsætter som minimum indtil 2017, hvor Århus bliver Kulturby. 
Formålet med Teologiens Døgn er »at vække og styrke interessen for teologi; at vise, hvor og 
hvordan teologien spiller ind i almindelige menneskers almindelige hverdag; samt at styrke 
interessen for de teologiske og religionsvidenskabelige studier og uddannelser«. 

http://www.teologiensdogn.dk
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ikke kan danne grundlag for fremtidens teologi, og at det omvendt heller 
ikke er muligt at vende tilbage til en traditionel metafysisk tankegang.47 
Teologien har derimod behov for atter at finde forankring i menneskers 
religiøse erfaringer, men uden at havne i hverken subjektivisme eller dog-
matisme, og netop denne udvikling af den teologiske forskning kan erfa-
ringsmetafysikken befordre. Baum gartens filosofiske æstetik implicerede en 
ny slags metafysik, hvis afsæt snarere var den menneskelige erfaring end 
metafysiske ideer, men erfaring forstået som en form for metafysisk erfa-
ring – den førnævnte transcendenserfaring (her blot ikke specifikt forstået 
som erfaring af immanent transcendens). Erfaringsmetafysikken udfolder 
og virkeliggør dette element fra æstetikken i en selvstændig moderne fi-
losofi, der nyfortolker transcendenserfaringen, og til dens nøglebegreber 
hører teologisk relevante begreber som f.eks. begreberne om guddomme-
lighedserfaring og erfaring af immanent transcendens. Mere overordnet 
betragtet rummer erfaringsmetafysikken i det hele taget et videnskabsfi-
losofisk potentiale – der f.eks. er vigtigt set i lyset af, at tværfaglighed er 
efterspurgt i dag, men kræver tænkning, som overskrider faggrænser, og 
at dette er noget, som moderne specialister ikke mestrer. Den æstetiske 
tænkning kan takket være sin udvidede tænkemåde – der lader den forene 
det forskelligartede, som den betænker, uden at reducere det forskellige 

47 For dekonstruktionsteologien i dens tidlige fase, se Th.J.J. Altizer m.fl., Deconstruction and Theo
logy, The Crossroad Publishing Company, New York 1982, og M.C. Taylor, Deconstructing Theo
logy, The Crossroad Publishing Company & Scholars Press, New York 1982. Dekonstruktionen 
afviser den traditionelle metafysiske forståelse af Gud som en transcendent causa sui, altings årsag 
og grundlaget for alt. Virkningshistorisk er denne metafysikkritik ofte resulteret i, at teologi og 
religion simpelthen er blevet forkastet. I 1990’erne reformulerede bl.a. Jacques Derrida, Joh n D. 
Caputo og Mark C. Taylor dog i stedet gudsbegrebet, f.eks. ved som Taylor at forstå Gud som 
noget immanent frem for noget transcendent: en kreativ kraft i den endelige verden. Denne 
nyere religionsfilosofi – som jeg vender tilbage til i afdelingen »Religionsfilosofisk udmøntning«, 
hvor referencer følger – lider dog tit under at være meget akademisk og fjernt fra den levede 
erfarings fænomenologi, ligesom en eventuel insistering på immanens alene, uden accept af 
nogen som helst tanke om noget transcendent, kan være vanskelig at forene med den kristne 
lære. Erfaringsmetafysisk betragtet betyder dette imidlertid ikke, at vi kun har to muligheder: 
enten traditionel metafysik om noget transcendent eller antimetafysik om noget immanent. Ikke 
kun erfaringsmetafysikken selv, men også allerede den filosofiske æstetik og den hermeneutiske 
fænomenologi – disse to kilder til erfaringsmetafysik – fortæller, at noget tredje er muligt, og 
det samme gør den religionsfilosofisk engagerede nye franske fænomenologi, som jeg tager op 
i »Religionsfilosofisk udmøntning«.
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til det samme – imødekomme dette behov for at tænke på tværs og for 
at tænke over, hvad noget sådant vil sige. Endvidere kan denne æstetiske 
tænknings filosofi – altså erfaringsmetafysikken – vise, at der ikke kun er 
forskel, men også lighed imellem videnskaberne, og at dette skyldes deres 
erkendelsers fænomenologi. Erfaringsmetafysikken kan belyse og begribe 
mange videnskabsmænds oplevelse af, at kilden til nye opdagelser ikke ligger 
i det metodiske eksperiment, men i den kreativitet og det erfarende forhold 
til verden, som den filosofiske æstetik har døbt æstetisk. Denne iagttagelse 
bekræftes aktuelt af neurovidenskaben, og samme iagttagelse bekræfter selv 
indsigter formuleret af fænomenologer, der har påpeget – men ikke syste-
matisk draget de videnskabsfilosofiske konsekvenser af – at tænkningen er 
en skabende praksis af en fornemmende frem for identificerende karakter.48 
Selvom det strider mod dens selvforståelse, er den videnskabelige tænkning 
æstetisk, i hvert fald når den erkender nyt.

* * *

De ovenfor beskrevne tanker repræsenterer en måde at beskæftige sig med 
æstetik, der er forskellig fra den i dag mest udbredte. »Hvis der overhovedet 
findes nogen æstetik, så kun en ‘vor tids æstetik’, men ikke nogen æstetik 
som sådan,« skriver Jost Hermand i Nach der Postmoderne (Efter det post-
moderne) fra 2004.49 Ifølge Hermand kan det ikke hjælpe noget at »gruble 
over en evigtgyldig æstetiks påståede love«.50 Den slags er ikke andet end 
»hjernespind eller i bedste fald søde spekulationer, som ganske vist kan give 

48 For den neurovidenskabelige interesse for den fornemmende erfarings betydning for tænknin-
gen, se f.eks. A.R. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain, Papermac, 
London/Basingstoke 1996 (opr. 1994); Descartes’ fejltagelse: Følelse, fornuft og den menneskelige 
hjerne, overs B. Nake, Hans Reitzels Forlag, København 2001. Se også The Feeling of What Hap
pens: Body, Emotion and the Making of Consciousness, Vintage, London 2000; Fornemmelsen af 
det, der sker: Krop og emotion ved dannelsen af bevidsthed, overs. B. Nake, Hans Reitzels Forlag, 
København 2004.

49 J. Hermand, Nach der Postmoderne: Ästhetik heute, Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2004, 
s. 174. »Wenn es […] überhaupt eine Ästhetik gibt, dann nur eine ‘Ästhetik heute’, aber keine 
Ästhetik schlechthin.«

50 J. Hermand, Nach der Postmoderne s. 173. »[…] an den angeblichen Gesetzmässigkeiten einer 
zeitlos gültigen Ästhetik herumzurätseln […].« 
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anledning til interessante glasperlespil, men ikke har nogen samfundspolitisk 
funktion«.51 Vore dages kulturteoretikere må i stedet »hente æstetikken ned 
fra de kunstfilosofiske spekulationers højere regioner og stille den på den 
aktuelle situations jord«.52 De må koncentrere sig om en samtidsorienteret 
æstetik, der bestræber sig på at have »’indgribende’ relevans«.53 Selvom Her-
mands ord lyder som en reprise på 1970’ernes prakticisme, er dette for ham 
at se vejen frem efter det postmoderne: Vi skal have mindre ‘spekulation’ og 
mere ‘indgriben’, mindre filosofisk tænkning til fordel for mere samfundsre-
levans.54 Denne antifilosofiske holdning kan ikke kun iagttages inden for den 
aktuelle fagæstetik, men på humaniora som helhed, herunder et filosofisk 
fag som idéhistorie.55 Til forskel herfra ønsker jeg imidlertid ikke at erstatte 
filosofisk tænkning med praktisk handling, og noget sådant er for mig at se 
ikke det samme som at afvise praksis. Teori og praksis hænger tværtimod 
sammen: De beslutninger og handlinger, der træffes og foretages i det prak-
tiske handlingsliv, orienterer sig – om så erkendt eller uerkendt – efter ideer, 
og de er for så vidt teoretiske i sig selv. Omvendt har den teoretiske tænkning 
praktiske konsekvenser, uafhængigt af om den vil det eller ej, og den udgør 
tilmed en praksis i sig selv: Den rummer med sine tænkemåder selv prak-
sisformer af forskellig betydning for det praktiske handlingsliv. I stedet for 
antifilosofisk at ville erstatte filosofisk tænkning med praktisk handling ønsker 

51 J. Hermand, Nach der Postmoderne s. 173-174. »[…] Hirngespinste oder bestenfalls liebenswerte 
Spekulationen, die zwar Anlass zu interessanten Glasperlenspielen geben können, aber keine 
gesellschaftspolitische Funktion haben.«

52 J. Hermand, Nach der Postmoderne s. 173. »[…] aus den höheren Regionen kunstphilosophischer 
Spekulationen herunterholen und auf den Boden der gegenwärtigen Situation stellen.«

53 J. Hermand, Nach der Postmoderne s. 173. »[…] ‘eingreifende’ Relevanz […].«
54 En tilsvarende modstilling af sociologi og filosofi, som udspringer af en lignende foragt for filoso-

fisk tænkning, præger Bourdieus efterskrift i La distinction, hvor berettiget den der formulerede 
kritik af Derrida for formalisme end eventuelt er.

55 Spørgsmålet om, hvad idéhistorie er, er en diskussion værd i sig selv; jeg bidrog til denne dis-
kussion med bogen Historien som værk. I Danmark har idéhistorie siden sin oprettelse som 
universitetsfag i 1967 været defineret som et filosofisk fag. Det blev introduceret af respekt for 
det forhold, at også den filosofiske tænkning har en historie, og at der derfor findes forskellige 
former for filosofi, dvs. ikke kun den dengang enerådende analytiske filosofi. I dag er der imid-
lertid idéhistorikere, som under brug af en antifilosofisk retorik forsøger at gøre idéhistorie til 
historievidenskab slet og ret. Som jeg påpegede i Historien som værk, må vejen frem for idéhistorie 
imidlertid være en anden, nemlig at tage den mulige identitet på sig, der ligger i selve navnet 
idéhistorie: at være et både filosofisk og historievidenskabeligt fag, dvs. noget tredje. 
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jeg som nævnt ovenfor derimod at udvikle en selvstændig filosofi kaldet erfa-
ringsmetafysik, der frem for a la Hermand at begrave den filosofiske æstetik 
tværtimod vil grave den fri af den kunstvidenskab, den i dag er begravet i. 
Ordet erfaringsmetafysik betegner resultatet af en sådan aktualisering af en 
hidtil kun delvist virkeliggjort filosofisk æstetik. Med denne aktualisering 
bliver æstetikken transformeret fra den af Hermand udskældte kunstfilosofi 
til noget andet – men ikke til den filosofiforskrækkede version af æstetik, 
som han tragter efter, derimod netop til filosofisk æstetik.
 Den kunstvidenskabeligt funderede fagæstetik, der udgør hovedparten 
af det, der i dag bliver kaldt æstetik, har imidlertid en agenda, som mere 
ligner Hermands. Inden for denne fagæstetik er interessen bl.a. rettet mod 
at foretage noget, der bliver kaldt en udvidelse af æstetikbegrebet, og at un-
dersøge den ‘æstetisering’, der anses for at kendetegne vore dages kultur og 
samfund.56 Ønsket om at udvide æstetikbegrebet skyldes ifølge dets fortalere, 
at æstetikbegrebet hidtil har været for smalt: Æstetik har været defineret som 
en disciplin, der alene beskæftigede sig med kunst, men æstetiseringen af alt 
fra politik til varer betyder, at æstetikken nu også må studere mange andre 
ting end kunstværker. Udefra betragtet skyldes det fagæstetiske ønske om at 
udvide æstetikbegrebet dog snarere, at der i fagæstetisk regi mangler fornem-
melse for forskellen imellem filosofisk æstetik og kunstfilosofi. I stedet for 
at skelne systematisk bliver filosofisk æstetik identificeret med kunstfilosofi, 
og på dette grundlag bliver det så postuleret, at æstetikbegrebet hidtil kun 
har favnet kunstens område. Sådan har det imidlertid kun forholdt sig for 
den kunstfilosofi, som den kunstvidenskabeligt funderede fagæstetik selv 
er rundet af. Det har derimod ikke været tilfældet inden for den filosofiske 
æstetik, der – som det fremgik ovenfor – siden sin opkomst tværtimod har 
opereret med et bredt begreb om æstetik. Den filosofiske æstetik har fra 
begyndelsen ikke kun haft kunstværket, men den æstetiske erfaring som sin 
genstand, og den har ikke kun betragtet kunsten, men f.eks. også naturen eller 

56 Vedr. det fagæstetiske ønske om at udvide æstetikbegrebet, se f.eks. den tidligere nævnte Exploding 
Aesthetics eller for en lokal henvisning: U. Bisgaard og C. Friberg (red.), Det æstetiskes aktuali
tet, Multivers, København 2006. Fagæstetikkens interesse for aktuelle æstetiseringsfænomener 
fremgår også af disse antologier samt f.eks. af H.K. Nielsen, Æstetik, kultur og politik, Aarhus 
Universitetsforlag, Århus 1996. Æstetiseringen vender jeg tilbage til i kapitlerne »Æstetikologik« 
og »Æstetikkens relevans« samt afdelingen »Aktuel æstetik«.




