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1800-tallet var konstitutionemes Arhund- 
rede. De politiske konstitutioner bredte 
sig i ujzvn takt og radikalitet fra deii 
amerikanske og den franske, og fra 
1840'eme fortsatte det videre ud over 
Europa, overalt med det form31 at fast- 
lægge magtforholdene i afgransede 
autonome nationalstater. 

OgsS de videnskabelige konstitutioner 
formerede sig. Af sen-middelalderens og 
renzssancens videnskabelige gennem- 
brud og i kdvandet p9 Kants afgerende 
formulering af bevidsthedens bidrag til 
virkelighedens opbygning grendelte de 
moderne videnskaber sig. Hver for sig 
udgjorde de en selvgyldig indfaldsvej til 
erkendelsen af virkeligheden eller til 
bestemte omrider af den: humaniora med 
sine underafdeli~iger, naturvidenskab 
med sine departementer, jura, teologi osv. 

Aldrig s9 snart havde disse videnska- 
ber fundet et konstitutionsgrundlag og 
struktureret videnskabemes verden, fer 
der kom bom og bornebern og krxvede 

deres ret: psykologi, sociologi, litterrikir- 

videnskab, lingvistik osv. Alle skulle de 
begrundes, ikke ved deres nytte eller de- 
res evne til at udtrykke kosmos p i  en ny 
mide, men ved at finde et konstitutions- 
grundlag der kunne give autonomi og 
selvsmndig berettigelse. De slcwlle finde 
en uopdaget provins i videnskabemes 
nationalstater, en tom plads mellem de 
kendte videnskaber, eller de skulle erob- 
re en allerede veludviklet landsdel. »Die 
Koiistitutioii, die Freiheitsgesetze~ lyder 
en identificerende sidestilli~ig hos Heine. 

Psykologien skulle snuppe dele af 
medicin, biologi og maske filosofi; ling- 
vistikken skulle skubbe sig ned i spræk- 
ken mellem psykologi og sociologi og 
albue sig ud til siderne p i  bekostning af 
filologien. Ogs9 sociologien skulle finde 
sig et konstitutionsgrundlag og det skul- 
le vare det nye objekt 'samfundet', iszr 
med udfordring til filosofien der havde 
patent p9 de moderne overvejelser over 
menneskets livsbetingelser. 

Nils Gunder Hansens bog om Sirnmel 
har som sit erklrerede m91 at undersege, 
hvorledes Simmel koiistituerer en socio- 
logi, hvilke modsigelser dette projekt 
indeholder, og hvilke konsekvenser det 
har for en refleksion over mennesket i det 
moderne samfund, som Simrnel s& ved 
indgmgsd@reii til, en d ~ r  som han som s2 
mange andre ser blive smzkket i af fers- 
te verdenskrig nied et dron - eller af 
samme grund opfatter som en port til et 
kulturelt sammenbrud. 

Der er jo andre p4 spil p i  denne tid i 
det sainme videnskabelige ingenrnands- 
land: Comte, Weber, Spenser, Durkheim, 
og Simmels kranke institutionelle skzb- 
ne, som bogen przsenterer i kap. 1 .l ,  kan 
hsnge sammen med, at de anszttende 
myndigheder har sagt som Adolf Glas- 

bremers tyske Mikkel: »Na, Gottlieb, nur 
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kein Konstitution,/Das Ungluck sehen 
wir an Frankreich schon«. 

Gunder Hansen er dog mere p i  jagt 
efter de indre modsigelser i Simmels 
tankeverden, der er spzndt ud mellem en 
refleksion over transindividuelle sociale 
konstitutionsformer pil den ene side og 
immanente vitalistiske ideer om individu- 
aliteten~ iboende tilbojelighed til uan- 
scendens pa den anden. Simmel mod 
Simmel, som Guider Hansen siger. Disse 
principielle hovedtrzk i Siin~nels socio- 
logiske forfatterskab - det estetiske 
udelades sammen med andre ting - 
gennemgfis i en tvmgilende systematik 
inden for bogens forste to kapitler, 
drekkende lidt under en sjettedel af bo- 
gen. 

Denne del er klart den bedste, bide 
hvad formuleringsevne, skrivestil og 
problenipointering angir. Men den 
rummer allcrede nogle af de problemer 
som f& resten af bogen til at blive en 
mere mat affsre. 

Efter en kort placering af Simmel i 
forhold til neo-kantianismens krav til 
kategorial klarhed og metodebevidsthed 
og i forhold til den livsfilosofi, der dyk- 
ker ned i individemes levede liv i dets 
umiddelbare fremtrzden, gennemgis 
Simmels tre tillgb til sociologisk grund- 
lagsrefleksion: 1890-artiklen om social- 
videnskabemes crkendelsesleori, 1908- 
bogen om sociologiens problem og 1917- 
vrerket om sociologiens omride. 

Et blik pil denne triptykon som Gunder 
Hansen ibner for os -et velvalgt og illu- 
strativt greb fra hans side - viser grund- 
modsztningen hos Simmel. Sociologien 
konstitueres gennem et objekt: det soci- 
ale der udggres af menneskets veksel- 
virkninger anskuet som formelle storrel- 
scr. Men den koristilueres ogsa af subjek- 

ter: de mennesker der djciisyriligt ikke 

kan lade vrere at vekselvirke, et forhold 
som ikke lader sig formbestemme. 

Del-for kl@ves forfatterskabet i en ret- 
ning, der forfolger vekselvirkningemes 
formelle bevsgelser i et sæt af konkrete 
analyser af smykker, rumstrukturer osv., 
og i en retning der sager ned i den sub- 
jektive livsverdens spontane vekselvirk- 
ninger. I Simmels sidste fase bliver denne 
konflikt til en anti-modernistisk kultur- 
pessimisme, og det netop fordi han i sit 
afszt har grebet fat i nogle centrale 
fznomener og forstilelsesformer i det 
modenle sanifund. De to retninger lober 
ikke parallelt, men fjerner sig mere og 
mere fra hinanden. Moderniteten der 
skyder sig selv i foden. 

Ovenpi deme principielle og oplysen- 
de indledning folger nu - gud hjzlpe mig 
er jeg lige ved at sige - en fortfarende 
(som Gunder Hansen ynder at sige) pa- 
rafrase af de udvalgte vzrker i kronolo- 
gisk orden. Gunder Hansens kapitler 
folger kronologien i Simmels produktion, 
og inden for disse kapitler folger hans 
fremstilling kapitlemes orden hos Sim- 
mel. Ja, selv et kapitel hos Simmel der 
ikke behover at siges noget om omtales 
-som et kapitel der ikke behØver at siges 
noget om! Og nir Simmel kalder noget 
ekskurs -nemlig behandlingen af s@rgs- 
milet om hvordan samfund er muligt - er 
det ogsi en ekskurs i bogen. D e ~ e  
langstrakte gennemgang bringer ikke nyt 
i fol-liold til den mzttede optakt, og den 
er til overflod aft>iudL af opsummerende 
gentagelser. En kombination af bogens 
optakt og de to artikler Gunder Hansen 
har skrevet om Sinimel (i Slagmark 15, 
26-39, og i Arbejdspapirer fra NSU no. 
28,5975) vil give lreseren lige sA meget 
til selvstzndig videretznkning. 

Jeg kan ikke lade vzre med at sporge 
inig selv, hvorfor Gunder Hansen har 
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