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Eksistens og Natur er et centralt stykke livsfilosofi skrevet af 

en af dansk filosofis grand old men. Professor emeritus fra 

Aalborg Universitet Mogens Pahuus præsenterer her den 

grundidé om mennesket, at ethvert individ er formet i en 

dobbelthed mellem det givne i os – naturen – og det, at vi 

forholder os til det givne – eksistensen.

Mogens Pahuus sammenfatter i denne bog sin livsfilo so

fiske tænkning, og han tør give sig i kast med en stor og 

systematisk fremstilling af menneskets væsen. Bogen er et 

modent værk skrevet med overskud og overblik. 

MOGENS PAHUUS   har i knap fyrre 
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som lektor og professor MSO i filosofi 

og videnskabsteori. Han har udgivet 

godt tyve bøger, blandt andet Filosofisk 

antropologi (1975), Livsfilosofi (1986), 

Karen Blixens livsfilosofi (1995), Det gode liv 

(1998), H.C. Andersens livsfilosofi (2005) og 

Litteratur og billedkunst – i et livsfilosofisk 

perspektiv (2009). Hans seneste udgivelse 

er Længsel (2015).

a

“  Mennesket må forstås 

ud fra to grundtræk:  

Dels dette, at det rummer 

noget givet, er udstyret 

med bestemte potentialer, 

bestemte muligheder. Dels 

dette, at det er anlagt på 

at føre sin tilværelse og 

derigennem udforme sig 

selv ved at forholde sig til 

det givne i sig selv.  “ 
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9  Indledning

INDLEDNING

Tesen i denne bog er, at mennesket er karakteriseret ved to 
grundtræk. For det første er det et eksisterende væsen, hvor 
“eksistens” vil sige, at mennesket er til på den måde, at det 
bestandigt må tage sig selv og sit liv op, bestandigt har at 
være, bestandigt må forholde sig til sig selv og sin situation 
ud fra en bestemt forståelse af sig selv og en dermed korre-
sponderende forståelse af sin verden eller sin situation. Som 
eksisterende er mennesket et væsen, der i en vis forstand 
skaber sig selv, ikke på forhånd har en bestemt natur eller 
essens, for hvem det altså gælder, at eksistensen går forud for 
eksistensen – med Sartres formulering.
 For det andet er mennesket et væsen, der er til på den 
måde, at det – som et levende væsen – har bestemte poten-
tialer og dermed rummer noget givet, og også er til på den 
måde, at det er til sammen med andet, dvs. forviklet med eller 
indfældet i sine omgivelser, med sin legemlighed, sit stofskifte, 
sit åndedrag og med sine sanser (i en åbenhed for verden).
 Denne opfattelse af mennesket som dobbeltsidigt er jeg 
først og fremmest inspireret til af Hans Lipps. Med sin beto-
ning af, at menneskets natur foruden at være karakteriseret 
ved sin eksistens også kendetegnes ved sin natur, ved at være 
et leve-væsen (med Lipps’ egne ord: “die Natur des Menschen 
ist weiter als die Verfassung seiner Existenz” – Lipps 1954: 
214. Sml. også Lipps 1941: 60), adskiller Lipps sig i hvert 
fald i nogen grad fra dels andre eksistensfilosoffer, som bl.a. 
Kierkegaard, Heidegger og Sartre, der betoner menneskets 
eksistentialitet og har meget lidt at sige om mennesket som 
levevæsen, dels andre livsfilosoffer, som fx. Feilberg, Jakob 
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10 Eksistens og natur

Knudsen og K.E. Løgstrup, som betoner menneskets karakter 
af at rumme noget givet og af at høre til i en sammenhæng (jf. 
Løgstrups givne “suveræne livsytringer” og Knudsens beto-
ning af, at det at være sig selv er at være til i hengivelse til en 
anden, jf. Pahuus 1994: 23-30). Dog spiller eksistentialiteten 
også en rolle for dem.
 Dette, at mennesket er et dobbeltsidigt væsen, er ikke en 
ny erkendelse. Faktisk skelner vi alle i dagliglivet – og i dag-
ligsproget – mellem de to sider hos mennesket. Bl.a. med 
vor skelnen mellem det menneskelige og det personlige. Vi 
møder andre dels som mennesker eller medmennesker, dels 
som personer. Ethvert individ rummer en dobbelthed, hvor 
vi kan fokusere enten på mennesket, det menneskelige i den 
anden, eller på personen, det personlige i den anden. Det men-
neskelige i den anden er det givne i den anden, som vi ser som 
liv, som en særegen form for liv (som en af livets uopfindelige 
nuancer (J.P. Jacobsen)). Det personlige (personmæssige) i den 
anden er det opgavemæssige i den anden, dette, at den anden 
tager sig selv og sin situation op og fører sit liv, giver det en 
bestemt udformning. Altså eksistens – til forskel fra liv.
 Både det menneskelige og personmæssige kan være mere 
eller mindre fremtrædende hos den anden – kan foreligge i 
grader. En person kan være mere eller mindre menneskelig og 
fuld af det menneskelige. Det sidste er man, når man er fuld af 
liv (livfuld), fyldt med livsmod, livsglæde, livskraft og livsfø-
lelse, når man altså er “virkeligt levende”. Og den anden kan 
i større eller mindre grad være en person. Et lille barn er et 
virkeligt menneske (“sådan et lille menneske”) uden endnu at 
være blevet en egentlig person. Man er jo mere af en person, 
jo mere man – i gennemsigtighed for sig selv og sine egne til-
skyndelser – står bag sin handlen som en ansvarlig midte.
 Det menneskelige går ikke blot på det mere eller mindre 
levende i et menneske, altså på det generelt bevægelige og 
dynamiske i et menneske. Det går også på det følelsesmæs-
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11  Indledning

sige i et menneske, som da også er en form for bevægelse og 
evne til bevægelighed (sml. det engelske ord emotion, som 
har med motion (bevægelse) at gøre). Og følelser har at gøre 
med at kunne berøres af og bevæges af andre menneskers liv. 
Dette kommer sprogligt til udtryk i modstillingen af menne-
skelig med umenneskelig (og koblingen af menneskelighed 
med medmenneskelighed).
 Det personlige (og personmæssige) har med personlighed 
at gøre. En personlighed har i høj grad formet sig selv ved 
aktivt at have forholdt sig til, hvad der er vederfaredes ham 
eller hende, og ved på den måde at have formet og udformet 
sig selv og sit liv. Jo mere person, jo større grad af personlig-
hed. Derfor ligger der et løfte og en garanti i udsagnet: “Det 
skal jeg personligt tage mig af”. Også som person har man 
et forhold til andre. I modstillingen af en personlig relation 
med en mere upersonlig relation viser det sig, at man som 
person kan tage ansvar i forhold til den anden. I et personligt 
forhold regner man med hinanden, med den andens loyalitet, 
pålidelighed, og man kan her opfatte den anden i dennes 
unikhed, i dennes anderledeshed.
 Det har som sagt karakteriseret adskillige tænkere i den 
eksistentielt-fænomenologiske tradition, at de temmelig ensi-
digt har fokuseret på menneskets eksistentielle forfatning og 
ikke i tilstrækkelig grad har medtænkt menneskets naturside. 
Det gælder fx Heidegger, og her har så først Hans Lipps og 
dernæst Løgstrup reageret mod denne ensidighed. Lipps skri-
ver om Heidegger: “Heidegger udformer en metafysik om den 
menneskelige eksistens. Men der er ikke henvist til endelighe-
den i retning af en forfatnings tidslighed i sansernes formåen, 
i menneskets natur, som det deler med dyret – hvorved natur 
her er det, som et væsen formår i sammenhæng med andet” 
(Lipps 1954: 174). Løgstrup peger især på Heideggers igno-
rering af sanserne: “Ignoreringen af sansningen er et indicium 
for, at den absolut satte og selvberoende bevidsthed forvandlet 
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12 Eksistens og natur

går igen i, hvad man kunne kalde Heideggers transcendentale 
historicitet” (Løgstrup 1984: 224. – Sml. også Wolf 2014: 
158-59). Tilsvarende finder man en lignende ensidighed hos 
Sartre, som så kritiseres af Merleau-Ponty for netop i for ringe 
grad at medtænke kroppen og sansningen.
 Til de ensidige eksistenstænkere mener jeg, man må sige, 
at det er oplagt og indlysende, at der findes noget givet. Ellers 
måtte en person igennem sin forholden sig til sig selv skabe sig 
selv ud af intet. Man kan også sige, at det at forholde sig til 
noget rent logisk må indebære, at der på forhånd findes noget, 
som man kan forholde sig til. Eva Maria von Busse udvikler (i 
sit efterskrift til Lipps 1954) denne tanke således: Menneskets 
eksistens implicerer, at den menneskelige væren må være en 
væren, som kan tages op. Det er en indre betingelse for dets 
eksistens, at det allerede i sin fornemmen og sansning er “med 
tingene”, og for så vidt som dets fornemmelse/sansning – til 
forskel fra dyrets – ikke er fikseret på noget bestemt, vil den 
tydeliggøres, vil noget erkendes i denne. “Die Existenz des 
Menschen, sein Selbstsein, ist als Können, innerlich, nicht zu 
lösen von seiner leiblich-geistigen Natur, auf Grund derer 
sein Dasein schon ein solches ist, das aufgenommen werden 
“will” (Lipps 1954: 214).
 Og til de ensidige natur-tænkere vil jeg sige, at det er lige så 
oplagt og indlysende, at det givne ikke er noget uforanderligt. 
I og med at en person tager det givne op og gør noget med 
det, er det muligt, at det forandres og omskabes. Det må på 
forhånd være et åbent spørgsmål, i hvilken udstrækning det 
givne omformes og forandres, i og med at personen forholder 
sig til det.
 Denne bog består af en lang række analyser af konkrete 
menneskelige fænomener, hvor jeg har set det som opgaven 
at gøre disse fænomener transparente for de to grundtræk: 
eksistens og natur. Det betyder, at vi bestandigt kommer til-
bage til disse to grundtræk, at der på denne måde bliver tale 
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13  Indledning

om noget vist overlappende og nogle gentagelser. Jeg håber 
imidlertid, at det vil vise sig, at der bestandigt afdækkes nye 
aspekter af de to grundforhold, og at gentagelserne derfor 
ikke vil opleves som blotte og bare gentagelser.
 Jeg kalder denne opfattelse af mennesket for dobbeltsidig, 
og derfor kunne man også kalde den for en dualistisk men-
neskeopfattelse. Men her er det afgørende at skelne denne 
dualisme fra den sædvanlige sjæl-legeme-dualisme i filosofien. 
Lad os se nærmere på den traditionelle modstilling mellem 
sjæl og legeme for klart at kunne se forskellen mellem denne 
opfattelse og min tese om menneskets dobbeltsidighed.
 Ingen kan sætte spørgsmålstegn ved, at et menneske i hvert 
fald også har en naturside. Mennesket er en fysisk, materiel 
størrelse, nærmere bestemt et kropsligt-levende væsen. Og som 
et sådant er det en del af såvel den ikke-levende som den le-
vende natur og indfældet i denne. Vi kan ikke undgå at erfare 
vor egen tyngde, at vi fylder mere eller mindre i rummet, at vi 
kan støde sammen med andre ting, der optager plads i rum-
met, og vi kan ikke undgå at erfare, at andre ligner de øvrige 
fysiske genstande. På tilsvarende måde kan vi ikke undgå at 
erfare, at vi er kropsligt-levende væsener. Fx på den måde, at 
vi med jævne mellemrum må indtage mad og drikke og ud-
skille affaldsprodukter, altså har et stofskifte til fælles med 
alle andre levende væsener. At vi derfor også er vokset, fra vi 
var små, og har forandret os kropsligt. At vi tilhører den slags 
kropslige væsener, som er i stand til at bevæge sig og forandre 
sted i rummet. Og endelig kan vi ikke overse vor indfældethed 
i naturen. Vi er med de andre ting gennem vore sanser: Vi ser, 
hører, smager, lugter, mærker tingene omkring os.
 Lige så sikkert som vi er fysiske og kropsligt-levende væ-
sener, er vi noget mere end det. Noget mere på den måde, 
at vi har en slags afstand til, frigjorthed fra det fysiske og 
kropslige, hvorfor vi også i en vis forstand er løftet ovenud 
af naturen. Dette har vi en tilbøjelighed til at tænke om på 
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14 Eksistens og natur

to forskellige måder. For det første kan vi tænke om det som 
noget indre, der udtrykker sig i det ydre, dvs. det fysiske og 
det kropslige, og da anvender vi ordet det sjælelige. For det 
andet kan vi tænke om det som noget højere og mere frit, som 
evnen til at forholde sig til det fysiske og kropsligt givne, og 
da anvender vi enten ordet eksistens (det eksistentielle) eller 
ånd og det åndelige.
 Vi har altså for det første en oplevelsesmæssig inderside: 
kroppens sammenstød med bordkanten opleves, føles eller 
mærkes som et hårdt slag, måske endog som en dump smerte. 
En anden person kan se sammenstødet mellem min krop og 
bordet, men kan ikke opleve den hårdhed og den smerte, 
jeg oplever. Derfor taler vi om det indre og i en vis forstand 
private.
 For det andet har vi den elementære erfaring, at et men-
neske ikke bare er udleveret til de indre og ydre påvirkninger, 
men gør noget ved dem, forholder sig til dem og i den forstand 
har afstand til dem og en vis frihed i forhold til dem. Det er 
som sagt denne frihed og hermed forbundne ansvarlighed, 
der ligger i talen om eksistens og ånd og det åndelige.
 Disse to sider af mennesket – det legemlige over for det 
sjælelige og det åndelige – har man i filosofien altid haft svært 
ved at forstå i sammenhæng med hinanden. Det er forholdet 
mellem disse to størrelser, som har givet anledning til de årtu-
sindgamle filosofiske problemer, man kalder sjæl-legeme-pro-
blemet og fri vilje-problemet. Det første problem fokuserer på 
sammenhængen mellem det sjælelige og det legemlige, og det 
andet problem fokuserer på forholdet mellem det naturmæs-
sige eller fysisk-kropslige og det eksistentielle eller åndelige.
 Når man ser på forslagene til løsning af disse to proble-
mer i filosofien, fremgår det klart, at man ikke har formået 
at forstå sammenhængen mellem de to sider af mennesket. 
For de allerfleste løsningsforslag beløber sig til en anerken-
delse af kun den ene side af mennesket, idet man omfortolker 
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