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Skyggekampe med Gud 
Autoritetsstrukturer i Kierkegaards Frygt og B ~ v e n  

» Wo keine Gotter sind, 
walten Gespenster« 

Novalis' 

S ~ r e n  Kierkegaard mestrer kunsten at gØre en kort historie lang. Historien om 
Abraham og syndefalds-fortzllingen udfoldes i ekstensive skildringer i hvert 
sit vzrk: Frygt og B m e n  (1843) og Begrebet Angest (1844). De lange histo- 
rier, eller rettere mylderet af historier under selve hoved-fortzllingen, kommer 
i stand gennem et utal af zstetiske virkemidler. Æstetiske virkemidler, hvis 
selvstzndige betydningslag, er rykket i centrum af Kierkegaard-forskningen 
de seneste ti år. Den f~lgende undersogelse falder bevidst bag om denne inte- 
resse ved at se på kontinuiteten mellem billederne, allegorieme, fortzllingeme 
og associationerne og en psykologisk autoritetsstruktur, som findes behandlet 
i de dogmatiske analyser i Frygt og B ~ v e n ,  men som også kan påvises mange 
andre steder i forfatterskabet. 

I Begrebet Angest findes en af Kierkegaards mest udf~rlige beskrivelser af 
den psykologiske iagttagelse, som samtidig viser sig at vzre en bestemmelse 
af det poetiskes funktion. Psykologien er ingenlunde en entydig receptiv vi- 
denskab. Psykologiens dobbeltbevzgelse består i både at aflytte og aflure f=- 
nomenerne deres mindste detalje, og dertil »skabe det Totale og Regelmzssi- 
ge af hvad der [. . .] kun er deelviis og uregelmzssigt tilstede«.2 Det er denne 
blanding af reception og skaben, der giver psykologien dens »Psychologisk- 
poetiske Myndighed« (ibid.). Beskrivelsen af psykologens arbejdsmetode kan 
også opfattes som en vellykket selvkarakteristik af forfatteren Kierkegaards 
stil, hvor de zstetiske omveje og ophobningen af fantasibilleder ikke har »Fac- 
ticitetens Autoritet« (ibid.), men alligevel kommer tzt  på vzsentlige erfarin- 
ger. Passagen i Begrebet Angest antyder med sit fokus på den poetiske skaben 
også psykologens foretrukne genstand: Den der skaber. Psykologen skal ikke 
lØbe livet af sig, men sidde på sit vzrelse »som en Politi-Agent, der dog veed 
Alt, hvad der foregaaer. Hvad han behover, kan han strax danne« (ibid.). Det 
zstetiske og poetiske er en del af en iagttagers psykologiske selvforsyning. 
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