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Indledning

Den tyske fi losof Wilhelm Dilthey (1833-1911) var i 
sin levetid først og fremmest kendt som en af sin tids 

mest betydningsfulde åndshistorikere. Det er da også hæ-
vet over enhver tvivl, at han med sin kolossale viden om 
hele den europæiske fi losofi - og åndshistorie har ydet en 
imponerende indsats på dette område. At Dilthey også var 
en betydelig fi losof begyndte man først gradvist at erkende 
efter hans død; men man blev også klar over, at hans fi lo-
sofi  rummer forskellige perspektiver. For Max Scheler var 
han, sammen med Friedrich Nietzsche og Henri Bergson, 
en af de vigtigste repræsentanter for moderne livsfi losofi , 
og for Edmund Husserl var han en genial forløber for fæ-
nomenologien. Martin Heidegger og Hans-Georg Gada-
mer erkendte deres gæld til Diltheys hermeneutik og hans 
bidrag til åndsvidenskabernes selvforståelse, og det er da 
også givet, at såvel Heideggers Væren og tid som Gadamers 
Sandhed og metode i høj grad har deres forudsætninger i 
Diltheys analyser af begreber som forståelse, historicitet 
og historisk bevidsthed. Og disse analyser er også et re-
sultat af Diltheys praktiske erfaringer som åndshistoriker. 
Han arbejdede som regel på to fronter samtidig, en fi lo-
sofi sk og en historisk. Han brugte sine historiske studier 
som grundlag for fi losofi ske refl eksioner, der på den anden 
side bidrog til at klargøre åndsvidenskabernes erkendel-
sesteoretiske problemer.



8

Åndsvidenskaberne, som hos Dilthey omfatter både 
human- og samfundsvidenskaberne, har således en helt 
central placering i hans fi losofi . Og det skyldes, at de for 
ham er vores væsentligste kilde til forståelsen af historien, 
samfundet og kulturen. Derfor er det ikke ligegyldigt, 
hvordan disse videnskaber arbejder og hvordan de forhol-
der sig til deres emne. De skal ikke blot levere viden og 
information eller være museal traditionspleje, men også 
bidrage til vores selvforståelse. De er “livsvidenskaber”, 
forstået på den måde, at deres genstand er menneskets hi-
storiske, sociale og kulturelle liv. Og som Dilthey skriver 
et sted, er “forståelsen af livet blevet det moderne men-
neskes vigtigste opgave”. Det kan tillige formuleres sådan, 
at det også drejer sig om at forstå det moderne menneskes 
liv og dets betingelser. Dilthey var levende interesseret i 
sin samtid, som var præget af den tekniske, videnskabelige 
og industrielle revolution, der ændrede Europas sociale, 
politiske og kulturelle landskab. Det kommer jeg nærmere 
ind på i kapitel 2, og skal her blot fremhæve et par ting. 
Dilthey havde til en vis grad rødder i den tyske romantik 
og humanisme, med deres betoning af individets frihed 
og autonomi, af følelseslivets og fantasiens betydning samt 
sansen for de individuelle forskelle. Men han var også klar 
over, at deres idealer ikke længere svarede til den moderne 
virkelighed.

Selv om Dilthey til forskel fra fl ere af hans samtids livs-
fi losoffer ikke var nostalgiker eller maskinstormer, iagttog 
han med bekymring det moderne samfunds fragmente-
ring og specialisering og den heraf følgende mellemmen-
neskelige fremmedgørelse. Han tilslutter sig to af tidens 
førende fi losofi ske positioner, positivismen og naturalis-
men, for så vidt de har frigjort videnskaberne og fi losofi en 
fra den idealistiske metafysik, som den kom til udtryk hos 
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Hegel og hans efterfølgere. Men han kan ikke acceptere 
deres alternativ, nemlig at naturvidenskaben skal være pa-
radigmatisk for al erkendelse. Ingen naturvidenskabelig 
forklaring kan redegøre for det specifi kt menneskelige, 
nemlig at mennesket former og udtrykker sit liv på mang-
foldige måder, og som det er åndsvidenskabernes opgave 
at forstå og fortolke.

Diltheys fi losofi  kan groft sagt inddeles i tre faser, som 
jeg også har lagt til grund for min disposition. I den første 
fase (kapitel 3), repræsenteret ved Einleitung in die Gei-
stes  wissenschaften, beskæftiger han sig med den metodiske 
og erkendelsesteoretiske forskel mellem åndsvidenskab og 
naturvidenskab. I den anden fase (kapitel 4-7), repræsen-
teret ved Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geiste-
swissenschaften, kommer hermeneutikken i centrum: Den 
hermeneutiske cirkel, historiciteten samt forholdet mellem 
oplevelse, udtryk og forståelse. I den tredje fase (kapitel 
8-9) beskæftiger han sig primært med livsfi losofi  og ver-
densanskuelseslære, selv om han samtidig også arbejdede 
med færdiggørelsen af Aufbau. 

Dette betyder imidlertid ikke, at Diltheys tænkning 
mangler kontinuitet, den har fra først til sidst to gennem-
gående temaer. Det første hedder ‘en kritik af den histo-
riske fornuft’ (som han allerede formulerede konceptet til 
i 1860), det andet hedder ‘historicitet og endelighedser-
faring’. Betegnelsen en kritik af den historiske fornuft hen-
tyder til Kants værk Kritik af den rene fornuft. Her foreta-
ger Kant en indgående undersøgelse og bedømmelse (gr. 
kritikè) af fornuftens muligheder og grænser, især med 
henblik på den naturvidenskabelige erkendelse. Men det 
er også en kritik af metafysikken, forstået som fornuftens 
tendens til at fremsætte udsagn, der overskrider erfarin-
gens område. Til forskel fra Kant drejer Diltheys ‘kritik’ 
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sig om at undersøge den åndsvidenskabelige erkendelses 
muligheder og grænser. Her betyder ‘historisk fornuft’ 
menneskets evne til at erkende sig selv og det samfund og 
den historie og kultur, det har skabt. Men ‘historisk for-
nuft’ sigter også til historiefi losofi en, som i begyndelsen af 
1800-tallet, især gennem Hegel og August Comte, satte 
sit præg på historie-og åndsvidenskaberne. Det kritisable 
ved historiefi losofi en er for Dilthey dens forestilling om, 
at der er en fornuft i historie, fx fremskridtet eller ver-
densånden; det er en spekulativ metafysik, som overskri-
der grænserne for, hvad der kan erfares. 

Åndsvidenskaberne er lige så vel som naturvidenska-
berne erfaringsvidenskaber: De må bygge på, hvad der 
empirisk kan konstateres og verifi ceres. På den anden side 
er de også “fornuftsvidenskaber” i den forstand, at de altid 
har teoretiske og kategoriale forudsætninger. Hvad dette 
angår, tilslutter Dilthey sig Kants erkendelsesteori; men 
han er ikke enig med ham i, at de aprioriske tankeformer 
overalt har den samme struktur og gælder for al erfaring 
(se kapitel 5). Derfor må Dilthey formulere et bredere er-
faringsbegreb i forhold til Kant, og som i Einleitung kom-
mer til udtryk i en skelnen mellem den ydre og den indre 
erfaring. Den ydre erfaring er den fysiske verden, det vi 
opfatter som noget genstandsmæssigt. Den indre erfaring 
er bevidsthedslivet – tanker, forestillinger, følelser, ønsker, 
formål osv. – og som er grundlaget for den åndsvidenska-
belige erkendelse. Eller som Diltheys berømte formule-
ring lyder: “Naturen forklarer vi, sjælelivet forstår vi”. I 
naturvidenskaben betragtes verden som en gestand, der 
kan beskrives og forklares objektivt og neutralt; i ånds-
videnskaberne forsøger man at forstå menneskelige livs-
ytringer, hvilket forudsætter, at man bruger sine egne livs-
erfaringer.



11

Dilthey kalder sin undersøgelse af hele dette erfarings-
felt en beskrivende psykologi, som imidlertid ikke må op-
fattes som en videnskabelig psykologi i gængs forstand. 
Den bør snarere, apropos Husserl, kaldes en bevidstheds-
fænomenologi. Den er et forsøg på at beskrive og afdække 
nogle fællesmenneskelige vilkår og livserfaringer, som han 
dog først helt udfolder i Aufbau (kapitel 4). Her bekrives 
den menneskelige erfaring som en dynamisk enhed af 
tanker, følelser, ønsker og handlinger i en bestandig vek-
selvirkning med omgivelserne. Alt dette sammenfatter 
Dilthey med begrebet oplevelse. Man kan også kalde det 
livserfaring, idet en oplevelse er noget, der sætter sig spor, 
præger livet på forskellige måder. En oplevelse er imid-
lertid først forståelig, ikke blot for en selv, men også for 
andre, når den er blevet udtrykt, har taget objektiv form 
som livsytringer. Det gælder ikke kun i den dagligdags 
kommunikation, men også i vores forståelse af historien, 
samfundet og kulturen. Det er en vekselvirkning mellem 
selvforståelse og fremmedforståelse, således, at der sker en 
horisontudvidelse, eller at man får mulighed for at se sit 
eget liv i et større perspektiv (kapitel 6). Jeg vil i denne 
forbindelse også korrigere den udbredte misforståelse, at 
Dilthey er indlevelseshermeneutiker, at forståelse drejer 
sig om at leve sig ind i en andens tankegang og sjæleliv.

Forståelsen kan udvikles til en bevidst, metodisk pro-
ces, en fortolkningskunst, som det sker i åndsvidenskaber-
ne, og læren om denne fortolkningskunst kalder Dilthey 
hermeneutik (kapitel 7). Her står han på mange måder i 
gæld til Friedrich Schleiermacher og hans formulering af 
den hermeneutiske cirkel, dog med undtagelse af én ting. 
Hvor Schleiermacher betragtede fortolkeren som et isole-
ret, ahistorisk individ, hævder Dilthey, at fortolkeren altid 
er betinget af sin egens tids forudsætninger. Selv om det 
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som nævnt er muligt at korrigere og udvide sin forståel-
seshorisont, er en fuldstændig objektiv fortolkning ikke 
mulig i åndsvidenskaberne. Hertil kommer, at Dilthey er 
metodisk pluralist, der fi ndes ikke kun én metode, hver-
ken i naturvidenskaben eller åndsvidenskaben. Han dra-
ger således heller ikke, som det ofte hævdes, nogen skarp 
skillelinje mellem forståelse og forklaring i åndsvidenska-
berne. 

Mennesket udtrykker og fortolker sine oplevelser på 
mangfoldige måder, og spørgsmålet om, hvad mennesket 
er, “kan kun historien vise”, mennesket er et historisk væ-
sen. Det er dette, Dilthey kalder historicitet eller historisk 
bevidsthed, og som var noget af det vigtigste han lærte af 
den tyske historiske skole. Historisk bevidsthed er erken-
delsen af, at ingen sandheder eller værdier kan betragtes 
som absolutte, eller som han skriver et sted: “Enhver slags 
begejstring for menneskets handlinger og værker er kun 
sund, når den ledsages af bevidstheden om endeligheden”. 
Dilthey bekender sig til oplysningens kritiske fornuft når 
han hævder, at den historiske bevidsthed har betydet men-
neskets frigørelse fra dogmatisk tænkning, hvad enten den 
er fi losofi sk, teologisk eller videnskabelig. 

For Dilthey må livet forstås immanent, livets mening 
ligger i livet selv, det har ikke noget højere, transcendent 
formål. I denne henseende er han enig med sin samtids 
livsfi losoffer (Schopenhauer, Carlyle, Nietzsche), dog 
med det forbehold at de så at sige ikke går planken helt 
ud: De forstår livet ud fra en eller anden absolut instans, 
fx livsviljen, jeget eller subjektet, og skaber hermed blot 
en ny form for metafysik. Tesen i Diltheys livsfi losofi  og 
verdensanskuelsesanalyse er således, at livet rummer en 
række gåder og modsætninger, som der ikke fi ndes noget 
entydigt og endegyldigt svar på. På den anden side hævder 
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han i lighed med Kant, at mennesket har et metafysisk 
behov, en naturlig trang til at overskride sin endelige eksi-
stens. Det er dette, han kalder endelighedens tragik (kapitel 
8), som betyder erfaringen af livets endelighed og vores 
forgæves forsøg på at overskride den. Hermed har Dilthey 
også formuleret sin egen tænkning: Han havde på den ene 
side en faustisk stræben efter sandhed og objektiv erken-
delse, men måtte på den anden side erkende, at dette mål 
er uopnåeligt, og at der ikke fi ndes endegyldige svar. 

En stor del af Diltheys omfattende værk forelå ved hans 
død kun som manuskripter, udkast og notater. Han fi k i 
sin samtid øgenavnet “førstebindsmanden”, fordi han kun 
fi k udgivet første del af de værker, der var planlagt til at 
omfatte fl ere. Det gælder bl.a. Einleitung, hvoraf han kun 
fi k færdiggjort de to første dele; udkastet til de resterende 
fi re dele blev først udgivet i 1977 og 1982 (GS XVIII og 
XIX). Af Afbau blev kun udgivet første del (1910); anden 
del (”Plan der Fortsetzung”) samt et forberedende udkast 
(”Studien zur Grundlegung der Geisteswissenschaften”) 
blev udgivet i 1927. Nogle kapitler fra anden del er over-
sat i Jesper Gulddal og Martin Møllers glimrende herme-
neutikantologi. Det bør desuden bemærkes, at Manfred 
Riedel i sin udgave af Aufbau (Suhrkamp 1970) ikke har 
medtaget det vigtige, forberedende udkast, hvor Dilthey i 
tilknytning til Husserl gør rede for oplevelsens intentiona-
litet (se kapitel 4). Som jeg skal komme ind på i kapitel 10, 
hænger Diltheys virkningshistorie i høj grad også sam-
men med den usystematiske og diskontinuerte udgivelse 
af hans samlede værker i 26 bind, der blev påbegyndt i 
1914 og først for nylig er blevet afsluttet. 

Den danske litteratur om Dilthey er særdeles sparsom. 
Ud over Gulddal og Møllers indledning til den nævnte 
antologi, fi ndes der to artikler af Bernard E. Jensen i Stu-
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dier i historisk metode 12 og Historisk tidsskrift 77 (begge 
fra 1977) samt Poul Lübckes kapitel i Vor tids fi losofi . En-
gagement og forståelse. Derimod fi ndes der en temmelig 
omfattende litteratur på især tysk og engelsk. De værker, 
jeg kan anbefale, er i litteraturlisten ledsaget af en kort 
kommentar. Hvad kommentarer til mit eget manuskript 
angår, vil gerne sige hjertelig tak til Birgith H. Jørgensen 
og Keld B. Jessen.




