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Taksigelser 

Denne antologi om Kritik af dømmekraften er muliggjort gennem et ekspedit og faglig kompetent 

arbejde fra alle antologiens deltagere. På godt og vel et års tid er det lykkes at vække interesse 

blandt unge danske forskere for projektet om at skrive en antologi om Kritik af dømmekraften og 

rent faktisk at indsamle og redigere teksterne.  

Steen Brock skal have mange tak for hjælp med antologien. Bogen har nydt officiel og finansiel 

støtte fra Forskningsrådet i kultur og kommunikation, hvilket vi også gerne vil udtrykke vores tak 

for. 

Redaktionen og forfatterne har i hele den redaktionelle fase haft et tæt samarbejde, hvilket blandt 

andet har givet sig til kende ved, at der er kommet kommentarer til de forskellige bidrag fra flere 

deltagere i projektet. Dette store læsearbejde vil redaktionen gerne sige alle deltagere en stor tak for. 

Desuden ønsker Carsten Friberg og Carsten Fogh Nielsen personligt at takke henholdsvis Elisabeth 

Ida Ginsberg og Ejvind Hansen. 

 

Esther Oluffa Pedersen, Per Jepsen og Carsten Friberg 

Redaktionen 
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»At arbejde i det små med det store for øje«. En introduktion til Kants Kritik af 

dømmekraften 

Esther Oluffa Pedersen, Per Jepsen og Carsten Friberg 
 

Den danske filosofiprofessor Harald Høffding (1843-1931) giver i sit værk om Den nyere filosofis 

historie følgende begejstrede karakteristik af Kants Kritik af dømmekraften (ty. Kritik der 

Urteilskraft): »I sin Kritik der Urteilskraft udvikler Kant Tanker, der pege udover de Grænser, 

indenfor hvilke hans Filosofi ellers holder sig… (Hans Tænkning vover sig her) til dristigere 

Udblik til en stor Sammenhæng, indenfor hvilken en Enhed af de Modsætninger, han hidtil havde 

holdt ude fra hinanden, kunne være mulig.«1 Høffdings videre referat af værket lader ingen tvivl 

tilbage om, at han mener vovestykket er lykkedes: »Hans [dvs. Kants] vidunderlige Evne til at 

Arbejde i det små med det store for Øje svigtede ham heller ikke her. Fremstillingen af hans 

Filosofi kan ikke ende på mere passende Måde end med dette karakteristiske Træk i hans 

Tænkerpersonlighed.«2 

Høffdings begejstring til trods, skulle der gå over hundrede år fra udgivelsen af Den nyere tids 

historie – og et stykke over tohundrede år fra førsteudgivelsen af Kritik der Urteilskraft – til værket 

forelå i en fuldstændig dansk oversættelse. Dette er nu, takket være Claus Bratt Østergaards arbejde 

med danske oversættelser af Kants hovedværker, endelig tilfældet. Vi har valgt at benytte 

udgivelsen af den danske oversættelse i efteråret 2005 som anledning til at samle en gruppe yngre 

danske forskere, for hvem Kants filosofi generelt og Kritik af dømmekraften specielt har indvirket 

på deres filosofiske arbejde. Derved er en række forskellige filosofiske perspektiver på Kritik af 

dømmekraften fremkommet. Som læsere af bogen vil kunne se, ligger der ikke en enhedsmæssig 

tolkning til grund for antologien som helhed. Derimod håber vi, at læsningen af de enkelte artikler 

vil give et indblik i den mangfoldighed af forskellige interpretationer, dette værk har givet 

anledning til – en mangfoldighed, der ikke mindst skyldes værkets egen tematiske diversitet. Til de 

læsere, der ønsker at orienterer sig i junglen af fortolkninger har vi desuden lavet et register over de 

forholdsvis få danske udgivelser, der vedrører Kritik af dømmekraften samt en meget kort liste over 

udenlandske udgivelser, som forfatterne af antologien værdsætter.       

                                                 
1 Harald Høffding, Den nyere filosofis historie, Bind III, syvende bog, s. 101. 
2 Ibid, s. 106-107. 
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Kritik af dømmekraften udkom i 1790, og udgjorde afslutningen på det kritisk filosofiske projekt, 

Kant havde påbegyndt med Kritik af den rene fornuft (Kritik der reinen Vernunft) fra 1781. 

Imellem de to udgivelser var fulgt en revideret andenudgave af Kritik af den rene fornuft i 1787 og 

i 1788 Kritik af den praktiske fornuft (Kritik der praktischen Vernunft). De tre værker omtales ofte 

som henholdsvis første, anden og tredje Kritik og i deres helhed som den kritiske eller 

fornuftskritiske del af Kants forfatterskab. Det er denne filosofiske indsats, der har givet Kant sit 

uovertrufne ry, og gjort, at man allerede i samtiden måtte tale om et før og efter Kant – dvs. før og 

efter den kritiske filosofi. Kants kritiske filosofi er epokeskabende, både fordi den reelt skabte 

epoke i datidens filosofi og, ikke mindst, fordi den på mange områder sætter dagsorden også for vor 

tids tænkning. Det betyder dog ikke, at Kant ikke er blevet kritiseret og modificeret fra 

mangfoldige sider, men blot, at de spørgsmål hans filosofi stiller – hans ændring af selve 

grundlaget, der spørges på – uigenkaldeligt har gjort udgangspunktet for al senere filosofi til et 

andet, end det ellers ville have været: Selvom ikke al filosofi efter Kant er kantiansk, så er det 

meste af den præget af hans måde at stille filosofiens spørgsmål på. 

 

Transcendentalfilosofien og den ›kopernikanske vending‹ 

Men hvad er så det særlige ved denne måde at spørge på? På hvilken måde ændrede Kant 

udgangsbetingelserne for den filosofiske tænkning? Svarene på disse spørgsmål skal søges i Kants 

såkaldte ›kopernikanske vending‹ i filosofien, og i de begreber om filosofien som 

transcendentalfilosofi henholdsvis som kritik af erkendelsen og fornuften, der hænger sammen med 

denne. Selvom den udvikling, der hermed sigtes til, i hovedtræk sættes i gang i Kritik af den rene 

fornuft, og ikke direkte er emnet for hverken den anden eller den tredje Kritik, er de alle tre vigtige, 

hvis man vil forstå Kants revolution af filosofien i sine fulde konsekvenser. Ligeledes er det 

nødvendigt at bruge plads på den i en indledning til Kritik af dømmekraften, eftersom heller ikke 

dette værk kan forstås uden en forståelse af det omfattende fornuftskritiske projekt, Kant med netop 

dette værk gav sin sidste revision. 

Filosofien inden Kant tænkte verden som ordnet efter principper, som vi genfinder i fornuften. 

Således var en hovedantagelse, at så længe vi tænker i overensstemmelse med fornuftsbegreberne, 

erkender vi også verdens orden. Verden må betragtes som formet på en bestemt måde, og de 

former, der ordner og strukturerer noget, er ifølge den før-kantske filosofi de samme former, der 

informerer vores intellekt. Med fornuftsbegreberne er der sikret en overensstemmelse mellem vores 
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tanker og verden. Netop denne sammenhæng anfægter Kant. Den grundantagelse, at det er vores 

begreber, der retter sig efter virkeligheden – eller at begreberne afspejler virkeligheden, fordi begge 

har samme struktur – har ifølge Kant ført metafysikken ud i en uløselig konflikt mellem to 

forskellige positioner, der på den ene side begge hævder at være sande, på den anden side gensidigt 

udelukker hinanden. På den ene side står det, Kant kalder dogmatismen, der hævder, at vi ad 

fornuftens vej kan opnå absolut viden om virkeligheden og de love, der styrer den. På den anden 

side står skepticismen, der afviser, at vi kan have sikker og fornuftsbegrundet viden, fordi al vor 

såkaldte erkendelse bygger på uholdbare generaliseringer ud fra fordomme og vaner. Konklusionen 

for skepticismen bliver, at »al viden overgår til at være sandsynligheder.«3 Vi tror, at solen står op i 

morgen, fordi vi er vant til at den gør det, fordi den har gjort det tilpas mange gange før, ikke fordi 

vi har nogen egentlig viden om, hvorfor det må være sådan.  

Kants løsning på modsigelsen er for det første en henvisning til, at vi har sikker erkendelse i 

matematikken og i fysikken, og for det andet en spørgen til, hvordan denne erkendelse kommer 

frem: »Indtil videre er vi gået ud fra, at alle erkendelser retter sig efter genstandene. Men ethvert 

forsøg på at sige noget om genstande ved hjælp af begreber, der kunne øge vor erkendelse af disse 

samme genstande, blev tilintetgjort af denne forudsætning. Lad os derfor se, om vi ville komme 

bedre fremad i metafysikkens opgaver, hvis vi antog, at genstandene må rette sig efter vor 

erkendelse.«4 Kant hævder i Kritik af den rene fornuft, at virkeligheden (naturen) retter sig efter 

vores begreber og kun under denne forudsætning giver det mening at tale om erkendelse af 

virkeligheden. Det er dette, der omtales som den kopernikanske vending: Ligesom Kopernikus 

kunne løse gåden om himmellegemernes bevægelser ved at antage, at det er jorden der drejer rundt 

om solen, og ikke som tidligere antaget alle himmellegemer, der drejer sig om jorden, mener Kant 

nu også, at en forklaring på erkendelsens mulighed kan gives, hvis man bytter om på forholdet 

mellem virkelighed og begreb.5 For at forklare, hvordan sikker erkendelse om virkeligheden er 

mulig og også for at kunne skelne mellem det, vi kan have viden om, og det, der er og forbliver 

forestillinger, der hverken kan be- eller afkræftes, må vi ifølge Kant tage udgangspunkt i vore egne 

erkendeevner, for derigennem at udvikle en teori om, hvordan overensstemmelsen mellem 

erkendelse og virkelighed kommer i stand. En sådan teori udvikler Kant i den første Kritik under 

navn af en transcendentalfilosofi.  

                                                 
3 David Hume, A Treatise of Human Nature, s. 180. 
4 KrV, B XVI. 
5 Jf. KrV, B XVI-XVIII. 
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Kort fortalt er erkendelse af virkeligheden ifølge Kritik af den rene fornuft mulig, fordi vi som 

erkendende subjekter både kommer med anskuelsesformerne (tid og rum) og med de kategorier 

henholdsvis forstandsbegreber, som anskuelserne nødvendigvis må indpasses i (herunder 

årsagsloven og ideen om tingens enhed). Enhver positiv erkendelse må være underlagt både 

anskuelsesformer og kategorier, og det medfører videre, at en formentlig erkendelse, der ikke kan 

gives i en tids-rumlig og kategorial erfaring, ikke lever op til kravene for erkendelse, og derfor ikke 

kan siges at være erkendelse. Derimod må den forstås som en fornuftsidé, der kan være 

retningsgivende for vores erfaringserkendelse og som også kan være genstand for tro, om end ikke 

for sikker viden. Noget sådant gælder f.eks. ideerne om sjælens udødelighed, kosmos' helhed og 

Guds eksistens; alt det, man i middelalderen såvel som i den rationalistiske filosofi kaldte den 

›specielle metafysik‹ (metaphysica specialis). Fornuftsideerne kan være retningsgivende for vores 

erkendelse af den rum-tidsligt erfarbare verden, men de kan ikke selv give nogen positiv 

erkendelse.  

Afgrænsningen af metaphysica specialis fra erkendelsens område indebærer dog omvendt, at vi 

heller ikke kan modbevise denne. At fornuftsideerne ikke kan gøres til genstand for en erfaring i tid 

og rum, betyder naturligvis også, at enhver sådan erfaring vil komme til kort i forhold til at 

gendrive dem. Dermed sikrer Kant på den ene side, at vi ikke forfalder til dogmatiske udsagn, på 

den anden side holdes metafysikkens emner fri for at blive lige så dogmatisk afviste. Herudover 

spiller fornuftsideer ifølge Kant en afgørende rolle for moralfilosofien, hvis problemer til syvende 

og sidst ikke kan tænkes til ende uden den regulative idé om Guds eksistens. Indskrænkningen af 

den sikre erkendelse til mulige genstande for erfaring i tid og rum er således et 

demarkationsprojekt, der sondrer mellem erfaringsbaseret erkendelse og fornuftens regulative 

aktivitet.  

 

»Stjernehimlen over mig og moralloven i mig«. Fra teoretisk til praktisk filosofi 

Oprindeligt mente Kant med udgivelsen af Kritik af den rene fornuft at have fremlagt sit 

transcendentalfilosofiske system så fuldstændigt som muligt, og hermed engang for alle at have 

bragt filosofien på rette vej imod en videnskabelig (ikke-dogmatisk) tænkning. Sådan skulle det 

imidlertid ikke gå: Selvom den første Kritik indeholdt en række analyser af moralske 

problemstillinger, tilfredsstillede dette ikke Kants ambitioner vedrørende en 

transcendentalfilosofisk moralfilosofi. Allerede i 1785 udkom et værk, der mere detaljeret 
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fremstillede de moralfilosofiske problemer fra en kritisk-filosofisk synsvinkel – Grundlegung zur 

Metaphysik der Sitten (da. Grundlæggelse af sædernes metafysik), og i 1787 kom så den egentlig 

transcendentalfilosofiske grundlæggelse af moralen med bogen Kritik af den praktiske fornuft 

(Kritik der praktischen Vernunft).  

Men hvordan, og på hvilken måde, kan der overhovedet være tale om frihed og moral inden for 

rammerne af transcendentalfilosofien? Friheden hører på den ene side til det, Kant i den første 

Kritik kaldte for fornuftsideer, dvs. ideer, fornuften i overensstemmelse med sin egen natur 

nødvendigvis må gøre sig, men som omvendt, idet de sigter mod det ubetingede, aldrig kan gøres 

til genstand for erfaring. På den anden side udmærker frihedsideen sig over for de øvrige 

fornuftsideer, eftersom den er den eneste af fornuftsideerne, hvis mulighed vi kan kende a priori 

(uafhængigt af enhver erfaring). Dette skyldes, at friheden er en nødvendig betingelse for noget 

sådant som moral, og at moralens eksistens ifølge Kant er et faktum, der ikke kan betvivles.6 

Således påbegynder Kant den kritiske begrundelse af moralen ved at pege på, at vi mennesker 

faktisk opfatter, at vores virkelighed indeholder etiske problemstillinger. For at kunne se på 

virkeligheden ud fra et etisk perspektiv, kræves en autonomi i vores bedømmelse af denne og en 

forestilling om, at vi kan handle frit. Kants moralfilosofi beror ikke på vores behov, ønsker eller 

tilbøjeligheder og den beskæftiger sig ikke med de faktiske konsekvenser af vores handlinger, men 

begrunder et etisk refleksionsredskab, nemlig det kategoriske imperativ. Det kategoriske imperativ 

giver hver enkelt af os mulighed for at reflektere over, om vores handlinger er i overensstemmelse 

med moralloven. Moralloven udtrykker i sin formale enkelhed, at vi altid skal handle således, at vi 

kan ville at vores handling bliver gjort til en almen lov. Således peger moralloven på et regulativt 

ideal for menneskelige samfund: Formålenes rige, hvor vi alle både er undersåtter og lovgivere. 

Frihedsideen og moralloven er netop ikke grundlæggende for nogen teoretisk videnskab om naturen 

(i teoretisk henseende må vi altid anvende de kausale årsag-virknings-begreber), men er derimod 

grundlæggende for en egen dimension, hvor vi reflekterer over det menneskelige fællesskab og 

vores egne handlinger og egne roller i dette.  

I en ofte citeret passage fra værkets afsluttende afsnit forbinder Kant den indre moralske lov med 

stjernehimlen som to kilder til uudtømmelig beundring og ærefrygt: stjernehimlen, fordi den i kraft 

af sin tilsyneladende uendelighed peger på min lidenhed som dyrisk væsen, moralloven omvendt 

fordi denne, idet den peger på min uafhængighed af naturen som fornuftsvæsen, hæver min værdi 

                                                 
6 For en nærmere gennemgang af netop denne problemstilling se Carsten Fogh Nielsens artikel i denne antologi. 
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til det uendelige.7 Hvad Kant vil i Kritik af den praktiske fornuft, er at gøre den moralske dimension 

til genstand for forbindtlig filosofisk udforskning, ligesom Kopernikus havde gjort det med 

himmellegemerne, og som han selv i den første Kritik havde gjort det med den teoretiske filosofi. 

Det gør han ved at pege på friheden og den moralske handlings uafhængighed af empiriske 

bestemmelser, på moralens grundlag i menneskets autonomi som fornuftigt eller intelligbelt væsen. 

Hermed opstår der imidlertid også en tilsyneladende uoverstigelig kløft mellem natur og frihed, 

mellem på den ene side naturens rige, der uden undtagelse er præget af den mekaniske kausalitet og 

på den anden side formålenes rige, i hvilket mennesket som moralsk handlende indstifter en helt 

anden form for kausalitet (frihedskausaliteten). Denne kløft rykker ind i mennesket selv, der jo 

både som sanseligt væsen er at betragte som en del af naturen, og i kraft af sin fornuftige 

bestemmelse unddrager sig naturens årsag-virkningssammenhæng og hævder sig selv som 

autonomt overfor denne.  

 

Sammenknytningen af frihed og natur. Kritik af dømmekraften og dens placering i Kants 

kritiske filosofi 

Når Høffding kan sige, at Kant med Kritik af dømmekraften peger udover de grænser, der ellers 

kendetegner hans filosofi, angår denne karakteristik netop den kløft mellem naturens og formålenes 

rige, der fremstår som resultatet af de to første Kritikker. Den systematiske funktion, Kants tredje 

Kritik udfylder, er at bygge bro mellem forstandens og fornuftens lovgivninger, mellem natur og 

frihed ved at undersøge om mennesket besidder en erkendeevne, der kan formidle mellem den 

forstandsmæssige naturerkendelse og den fornuftsbaserede frihedside. En sådan erkendeevne er 

netop den menneskelige dømmekraft. Dømmekraften kan formidle mellem forstand og fornuft, og 

hermed mellem frihed og natur, fordi den forsyner os med »begrebet om naturens 

formålstjenlighed«8, der på den ene side holder sig til naturfænomenerne (det, der fremtræder for os 

i den empiriske erfaring) og på den anden side peger på, at visse af disse synes at forudsætte 

antagelsen af en anden form for kausalitet end den rent mekaniske, nemlig en teleologi eller en 

kausalitet efter formål. Undersøgelsen af dømmekraftens funktioner åbner således op for, at naturen 

kan imødekomme den menneskelige frihed, altså at friheden så at sige på et højere plan kan tænkes 

at høre hjemme i naturen. Tanken om en sådan dybere overensstemmelse mellem natur og frihed er 

nødvendig, for at friheden skal kunne tænkes at have en virkning i naturen, dvs. for at friheden ikke 
                                                 
7 Jf. KpV V: 161-162. 
8 KU 54 / V: 196. 
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blot skal være en refleksion over naturens gang, men rent faktisk også må kunne tænkes at indvirke 

på denne: Hvis den frie og selvbestemte handling skal have virkelighed, må det være muligt for 

mennesket som fornuftsvæsen at påvirke sine egne tilbøjeligheder som sanseligt væsen. Det er 

denne mulighed, Kant efterviser i sin tredje Kritik, og det er denne metafysiske helhedsbestræbelse, 

der giver Kritik af dømmekraften sin helt særlige betydning i Kants kritiske filosofi.  

Indfrielsen af den ›store‹ metafysiske ambition om en formidling mellem natur og frihed, sker 

imidlertid, som Høffding formulerer det, gennem et »arbejde i det små«. Kant inddeler sin 

undersøgelse af dømmekraften i to selvstændige dele, der behandler to tilsyneladende vidt 

forskellige typer af domme, nemlig hhv. de ›æstetiske‹ domme om det skønne og det ophøjede, og 

de ›teleologiske‹ domme om formålstjenlighed i naturen. Selvom det ikke har været Kants mål 

hverken at grundlægge en æstetik i moderne betydning eller at bidrage til grundlæggelsen af 

biologien som selvstændig videnskab, er den tredje Kritik rig på analyser, der kan inspirere og også 

har inspireret til sådanne forehavender. Ved siden af det egentlige, metafysiske anliggende, kan 

bogen således også være af interesse for såvel æstetisk som biologisk interesserede, der i sagens 

natur vil vælge at fokusere på forskellige dele af værket. For at forstå den tredje Kritiks 

banebrydende virkninger for den efterfølgende filosofi såvel som dens centrale placering i Kants 

kritiske forfatterskab, må man dog hele tiden som Kant »have det store for øje« i de ellers meget 

detaljerige enkeltanalyser af æstetiske og teleologiske fænomener. Hvad der forbinder dommene 

om det skønne og det ophøjede med de teleologiske domme om den organiske natur er således det 

formålsbegreb, der ifølge Kant peger på en mulig realisering af friheden i naturens rige. Selvom der 

er forskel på graden af objektivitet i de æstetiske og de teleologiske domme, idet de førstnævnte 

angår en harmoni imellem subjektets erkendeevner, der kun synes formålsmæssig, så berettiger 

ingen af dem til at tale om egentlig objektive formål i naturen. Imidlertid viser de begge tilbage til 

et særligt træk ved den menneskelige dømmekraft og udpeger således en transcendental betingelse 

for den menneskelige verdenserfaring. Denne medfører, at mennesket i forhold til visse fænomener 

kun kan tænke naturen, som om den var formålsmæssigt indrettet. Kants kritik af erkendelsen 

afsluttes således med en syntese mellem forstandserkendelse af naturen og fornuftside om friheden 

i kraft af begrebet om den reflekterende dømmekraft. Dømmekraften skaber i sine bedømmelser af 

den umiddelbare virkelighed, givet dels ved skønhedserfaringer og dels ved undersøgelser af den 

organiske natur, en mulighed for en enhed mellem naturdeterminisme og frihed, idet naturen af den 

reflekterende dømmekraft opfattes som et system af formål. 
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Kant og Kritik af dømmekraften i dag 

Kants indflydelse på filosofien er som tidligere nævnt epokeskabende. Generelt er Kants tre 

Kritikker umulige at komme uden om. I sin samtid og perioden umiddelbart efter var Kants filosofi 

inspirationskilde for den tyske idealisme (Fichte, Hegel, Schelling). I det tyvende århundredes 

filosofi er der næppe nogen filosofisk bevægelse eller retning, der ikke har forholdt sig til Kant, og 

for mange af dem har han simpelthen været uomgængelig. Det gælder naturligvis i udpræget grad 

for den egentlige nykantianisme (Cohen, Natorp, Cassirer), men også for fænomenologien 

(Husserl, Heidegger), den kritiske teori (Horkheimer, Adorno, Habermas), positivismen 

(Reichenbach, Carnap, Ayer) og den strukturalistiske og post-strukturalistiske filosofi (eksempelvis 

Foucault og Lyotard). Desuden har Kant haft afgørende betydning for såvel videnskabsteoretiske 

og moralfilosofiske strømninger i den analytiske filosofi (jf. f.eks. hhv. Kuhn og Rawls). Herudover 

har han også haft en vis betydning for discipliner udenfor filosofien, herunder f.eks. for Emile 

Durkheims tidlige sociologiske arbejder. Der er altså al mulig grund til som filosofisk interesseret 

stadigvæk at beskæftige sig med Kant, dels fordi filosofiens aktuelle problembevidsthed langt hen 

ad vejen stadigvæk befinder sig på kantiansk grund, dels fordi noget nær hele det tyvende 

århundredes filosofi har taget sit afsæt i Kants tænkning. Som Kant-forskeren Volker Gerhard har 

påpeget det, kan man således føre den trang til at begynde forfra, der kendetegner store dele af den 

post-kantianske filosofi – fra Hegel til Heidegger og Derrida – tilbage til Kants egen radikale kritik 

af fornuften og erkendelsen. 

Ikke desto mindre har netop Kritik af dømmekraften en mere speciel virkningshistorie. I Kants 

samtid og perioden umiddelbart efter blev hans tanker om det skønne og ophøjede via Goethe og 

Schiller igangsættende for tysk romantik. Men siden blev der mærkeligt stille omkring Kritik af 

dømmekraften. Dette afspejler sig eksempelvis i den sparsomme litteratur på dansk. En grund hertil 

har været, at hvor Kant i sin tredje Kritik ønskede at samle og vise sammenhængen i hele sin 

kritiske filosofi, så har eftertiden i hovedreglen fokuseret mere på differensen mellem værkets to 

emneområder og været uden vilje til at se den sammenhæng, Kant postulerede imellem dem. Og 

med denne optik er Kritik af dømmekraften ofte blevet afvist som et værk, der ikke har den samme 

stringens, som de to øvrige Kritikker. Den spænder fra æstetik og kunstfilosofi over overvejelser af 

biologisk art for endelig at kulminere i en tematisk diskussion af metafysikkens hovedbegreb, 

nemlig Gudsbegrebet. Ind imellem alle disse mange tematiske ansatspunkter får Kant desuden 

indskudt overvejelser af teoretisk og praktisk filosofisk karakter, der netop skal skabe den store 

sammenhæng i det kritiske projekt, som Høffding omtalte. Sikkert grundet den store samling af 
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temaer, som kræver en læser, der både er interesseret i Kants kritiske begrundelse af filosofien og i 

den klassiske metafysiks spørgsmål, har der ikke altid været fokus på denne bogs sammenhæng 

med resten af den kritiske filosofi.  

 

Præsentation af artiklerne 

Antologiens artikler beskæftiger sig med udvalgte dele af værket, og bogen relaterer sig således 

som helhed til et bredt felt af problemstillinger. Men flere af bogens bidrag søger desuden at 

eftervise, hvordan Kritik af dømmekraften genoptager og uddyber diskussioner, der stammer fra 

Kants to øvrige Kritikker. Antologien er opbygget af to tematiske hoveddele, hvor den første 

indeholder artikler, der diskuterer Kants kritik af den æstetiske dømmekraft, mens den anden 

udgøres af artikler vedrørende Kants kritik af den teleologiske dømmekraft. Disse dele bindes 

sammen af den første artikel om de to indledninger til Kritik af dømmekraften og en artikel mellem 

de to dele, der ud fra et videnskabsteoretisk syn efterviser, at diskussioner fra begge dele af værket 

må tænkes sammen, for at Kritik af dømmekraften specielt og Kants kritiske filosofi generelt kan 

udfoldes i deres helhed. 

Esther Oluffa Pedersen behandler i sin artikel forholdet mellem de to forskellige indledninger, der 

foreligger til Kritik af dømmekraften, et forhold der i det tyvende århundredes Kant-forskning er 

blevet tillagt afgørende betydning for fortolkningen af værket. Ud fra en analyse af forskelle og 

ligheder mellem indledningerne søger artiklen at udrede de forskellige begreber om 

formålstjenlighed, som Kant udvikler for henholdsvis den empiriske begrebsdannelse, den 

æstetiske og den teleologiske dømmekraft. Endelig skitseres det, hvordan Kant anser den 

reflekterende dømmekraft for at slå bro over kløften mellem teoretisk og praktisk filosofi. 

I antologiens første del, der handler om kritikken af den æstetiske dømmekraft, skriver Carsten 

Friberg om Kants opfattelse af den æstetiske dom, og argumenterer imod den traditionelle tendens 

til at isolere analyserne af æstetiske domme fra Kants overordnede interesse i selve dømmekraftens 

funktion og struktur. Henrik Jøker Bjerre behandler begrebet om det ophøjede hos Kant, og 

forsøger at bestemme det i forhold til to problemstillinger, der var antydede, om end endnu ikke 

fuldt udfoldede i den første Kritik. Det drejer sig dels om problemet om menneskets oversanselige 

bestemmelse, og bestemmelsen af mennesket som et frit, moralsk væsen. Der argumenteres i 

artiklen for, at Kant med begrebet om det ophøjede søger at udfolde og give mening til, hvad det 

kan betyde, at mennesket er et oversanseligt væsen. Claus Lassen diskuterer i sin artikel Kants 
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opfattelse af kunsten og kunstneren. Han illustrerer, hvorfor man skal være varsom med at læse 

Kants begreber om ›kunst‹ og ›kunstværk‹ uhildet i lyset af disse begrebers betydning i den 

moderne æstetik. Claus Lassen argumenterer for, at kunstforståelsen hos Kant i langt højere grad er 

i overensstemmelse med traditionens overleverede kunstbegreb end med den moderne 

kunstopfattelse. I forlængelse heraf søger han at fremlæse sammenhængene mellem begreberne om 

natur, geni, kunst og ånd i Kritik af dømmekraften.  

Som en overgang mellem de to temadele behandler Klaus Frovin Jørgensen Kants videnskabssyn, 

som det tager sig ud i Kritik af dømmekraften. Udgangspunktet er erkendelsesteorien, samt den af 

Kant anvendte modsætning mellem rene og empiriske videnskaber. Denne modsætning er af central 

betydning for en forståelse af den tredje Kritiks teleologiske del. Klaus Frovin Jørgensen slutter sin 

artikel med at perspektivere og sammenstille Kants videnskabsfilosofi med Thomas Kuhns 

videnskabsteori. Han argumenterer for, at Kants og Kuhns teorier har vigtige elementer og 

strukturer til fælles, og at de fundamentale fornuftsmæssige ideer og principper hos Kant går igen i 

Kuhns videnskabsteori.  

Den anden del omhandler kritikken af den teleologiske dømmekraft, idet antologien således følger 

opbygningen af Kants værk. Antologiens andendel indledes af Kasper Lysemose, der præsenterer 

Kants behandling af den teleologiske dømmekrafts antinomi på baggrund af en idehistorisk 

betragtning af den nyere tid. Karakteristisk for denne baggrund er vanskeligheder med tanken om 

formålsmæssighed. Det fremhæves, at det er frugtbart at se Kants behandling af teleologien på 

netop denne baggrund. Ifølge Kasper Lysemose er det målet med Kants inddragelse af teleologien i 

Kritik af dømmekraften at vise, at et kritisk undersøgt begreb om teleologi ikke bare ikke er i 

modstrid med fornuften, men herudover udgør et nødvendigt led i menneskets forsøg på med sin 

fornuft at orientere sig i verden. Per Jepsen beskriver i sin artikel nogle idehistoriske 

forudsætninger for Kants kritiske behandling af sammenkoblingen mellem teleologi og teologi. Per 

Jepsen redegør for Kants opgør med samtidens såkaldte ›fysikoteologiske‹ bevægelse og det 

såkaldte naturlige gudsbevis, der i denne bevægelse fik en helt særlig »videnskabelig« variant. 

Endelig trækkes der i artiklen linjer fra Kants opgør med fysikoteologien til diskussionen om 

intelligent design i moderne biologi og teologi. 

Antologien afsluttes med en artikel af Carsten Fogh Nielsen, der behandler analyserne af 

formålsbegrebet i Kritik af dømmekraften ud fra den tese, at disse skal underbygge og begrunde 

grundpåstanden i Kants moralfilosofiske skrifter: at mennesket er et formål i sig selv. Det er 
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Carsten Fogh Nielsens tese, at Kant først i den tredje Kritik (og ikke i de egentlig praktisk-

filosofiske skrifter) giver et argument for denne påstand. Artiklen omhandler specielt det sidste 

hovedafsnit i Kritik af dømmekraften, den teleologiske dømmekrafts metodelære, og hævder, at det 

væsentligste formål med denne del er, at give en redegørelse for, hvorfor det er berettiget at 

betragte mennesket som et formål i sig selv. 

 

Henvisninger til Kants værker i antologien 

I artiklerne henvises til den danske nyoversættelse af Kritik af dømmekraften med et første sidetal. 

Dette efterfølges af en henvisning til den originale tyske udgave, der er markeret ved nummeret på 

bindet i Akademieausgabe, dvs. den store officielle udgave af Kants tekster, der er standarden for 

alle henvisninger til Kants værker i den moderne kantforskning – således eksempelvis (KU 103 / V: 

257). For så vidt der i artiklerne bliver henvist til øvrige af Kants værker, nævnes værket med navn 

og sidehenvisningen gives ligeledes til Akademieausgabe ved angivelsen af nummer bind. Dette 

gælder dog ikke for Kritik af den rene fornuft, hvor der henvises til henholdsvis A- og B-udgaverne 

af bogen. Da Claus Bratt Østergaard i den danske oversættelse af den første Kritik ligeledes har 

indført A- og B-udgavernes paginering, er der ingen selvstændig henvisning til den danske udgave 

– et eksempel (KrV A 145 / B 184). Det er så vidt muligt efterstræbt at citere fra og henvise til de 

danske oversættelser af Kants værker. Hvor en dansk udgave er tilgængelig er det første sidetal en 

henvisning til den danske tekst, mens det andet er til den tyske original. Dette betyder, at hvis 

udelukkende et sidetal angives, findes det anførte værk ikke i en dansk oversættelse. Læseren skal 

være opmærksom på, at forfatterne til tider divergerer fra de danske oversættelser, når de citerer. Er 

dette tilfældet, er det markeret. Fra redaktionens side håber vi, at den opmærksomme læser vil se 

variationerne og forskellene i oversættelserne af Kants tekst som en kærkommen anledning til at 

konsultere den tyske originaltekst. 

God læselyst! 
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Erfaringens enhed som system 

– Kants to indledninger til Kritik af dømmekraften 

Esther Oluffa Pedersen 

 

Efter at have udgivet Kritik af den rene fornuft i 1781/87 og Kritik af den praktiske fornuft i 1788 

udgav Kant i 1790 Kritik af dømmekraften. Som begrundelse for at udgive den tredje Kritik skriver 

Kant i forordet at: 

»En kritik af den rene fornuft, dvs. af vor evne til at dømme a priori ud fra principper, ville være 
ufuldstændig, hvis ikke også dømmekraften blev afhandlet som en særegen del af denne evne; for også 
dømmekraften gør, som erkendelsesmåde, for sig fordring på sådanne principper. Og dette ville være 
tilfældet, også selv om dens principper i et system for den rene filosofi ikke udgjorde en særlig del 
mellem den teoretiske og den praktiske filosofi, men kunne tilforordnes som nødhjælp, når de var 
gavnlige for den ene eller den anden af disse evner.« (KU 30 / V: 168. ovrs. modificeret) 

Kritik af dømmekraften udmærker sig i forhold til de to foregående Kritikker, derved at den ikke 

tilfører filosofien et nyt område for erkendelsen, der allerede er fuldbyrdet ved den teoretiske og den 

praktiske erkendelse, dvs. ved naturfilosofien og moralfilosofien. Begge disse områder er lovgivende 

for vores erkendelse af henholdsvis naturen og friheden. Kritik af dømmekraften hører udelukkende 

til inden for det filosofiske system, fordi den er med til at fuldstændiggøre undersøgelsen ›af vor 

evne til at dømme a priori ud fra principper‹. Mens der til de to øvrige Kritikker knytter sig en 

positiv udfoldelse af det filosofiske indhold i doktriner vedrørende henholdsvis naturens og frihedens 

beskaffenhed, så er dette ikke tilfældet for Kritik af dømmekraften. Den har udelukkende plads i den 

kritiske del af filosofiens system, hvor mulighedsbetingelserne og fundamentet for den positive 

udfoldelse af den filosofiske erkendelse bliver undersøgt og vurderet. At dømmekraften alligevel 

tilkommer en legitim plads i filosofiens kritiske forarbejde, skyldes, at den reflekterende dømmekraft 

er kilde til en særegen a priori erkendemåde. Kant begrunder således, at Kritik af dømmekraften 

udgør en naturlig forlængelse af de to øvrige Kritikker, fordi den medvirker til filosofiens mulighed 

for at blive en positiv videnskab: »bygningens jordlod undersøges [først] af kritikken så langt ned 

som til det første grundlag for erfaringsuafhængige principper« (KU 30 / V: 168). 

Med undersøgelsen af den reflekterende dømmekraft og dennes a priori principper afsluttes for Kant 

det »kritiske forehavende« (KU 32 / V: 170). De transcendentale principper er undersøgt – 

jordloddets undergrund er gennemsøgt – hvorfor vejen til positiv teoridannelse udgør den næste 

opgave; det vil sige den positive teoridannelse inden for den teoretiske og den praktiske filosofi. Den 
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a priori erkendemåde, som er eftervist for den reflekterende dømmekraft kan nemlig ikke danne 

grundlag for en positiv teori, eller som dette hedder i den Kantianske terminologi: den kan aldrig 

blive en doktrin.  

 

Udgivelseshistorien bag de to indledninger til Kritik af dømmekraften  

Inden vi tager fat på analysen af det filosofiske indhold i Kants indledningerne til Kritik af 

dømmekraften, vil jeg kort ridse deres særprægede udgivelseshistorie op. I modsætning til de to 

indledninger til Kritik af den rene fornuft, der begge officielt er udgivne af Kant i henholdsvis 1781 

og 1787, er kun en af de to indledninger til Kritik af dømmekraften udgivet med Kants samtykke og 

sammen med selve værket. Det, der i dag er kendt som den første indledning, udkom først i 

uforkortet form i 1918. Der gik 124 år, førend indledningen blev offentligt tilgængelig i sin helhed. 

Heldigvis er begge indledninger oversatte og udgivne i den danske udgave af Kritik af 

dømmekraften. Den første indledning, der er gengivet som appendiks bagerst i den danske udgave, er 

Kants første udkast til en indledning. Kant havde fremhævet i 1791 i et privat brev, at han 

udelukkende havde forkastet denne første indledning til Kritik af dømmekraften »på grund af dens 

længde.«1 Den første indledning er vitterlig tydeligt længere end den officielle indledning. Ikke 

desto mindre viser den brug, som dele af den første indledning allerede blev underkastet i samtiden, 

at denne indeholdt mere end blot ekstra længde. Uddrag af Kants første indledning blev i 1794 

tilgængelige i J. S. Becks bog Erläuternder Auszug aus den kritischen Schriften des Herrn Prof. 

Kant. Becks ønske var netop både selv at forklare og uddybe de begreber, Kant havde udkastet i 

Kritik af dømmekraften og gennem sine »ordrette uddrag af [Kants] manuskript … at fremhæve det, 

som jeg fandt kendetegnende og originalt deri«2. Beck betoner på denne vis, at der i Kants første 

indledning findes passager, der på en eller anden måde går ud over, hvad allerede er kendt gennem 

det officielle værk. Derfor kan det også undre, at der skulle gå så mange år, inden denne første 

indledning blev alment tilgængelig i sin fulde længde. Dog giver en opridsning af den snørklede 

udgivelseshistorie et klart indblik i nogle af begrundelserne hertil. 

Kant havde overdraget det originale håndsskrevne manuskript3 til J. S. Beck i 1793 til at gøre brug 

af, som han fandt bedst. Beck var på det tidspunkt beskæftiget med at skrive og udgive forskellig 

                                                 
1 Se Ernst Cassirer (udg.), Immanuel Kant Werke, Bd. V, s. 582. 
2 Citeret efter ibid., s. 584. 
3 Håndskriften er ikke Kants. Derimod formoder man, at indledningen er nedskrevet af J. G. C. C. Kiesewetter, der var 
personlig ven med Kant og filosofisk tilhænger af dennes i samtiden nye kritiske filosofi. Se hertil ibid., s. 588. 
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former for forklarende og introducerende tekster til Kants kritiske filosofiske værk. Han havde 

allerede skrevet om både Kritik af den rene fornuft og Kritik af den praktiske fornuft, hvorfor tiden 

var kommet til at gå i krig med den sidste Kritik. I den forbindelse underkastede Beck Kants første 

indledning sin selekterende saks og 1794 udgav han uddrag af Kants første indledning som et tillæg 

til sine egne kommentarer til Kritik af dømmekraften. Idet Beck ikke ønskede at udgive tekststykker 

fra Kants hånd, hvori den filosofiske essens enten allerede var udtrykt i den officielle udgave af 

Kritik af dømmekraften eller Beck selv mente at have gjort rede for sammenhængen i sine 

kommentarer, blev Kants tekst stærkt beskåret. Beck udgav kun lidt over halvdelen af teksten. De 

dele, som fandt vej til udgivelsen, anså Beck for at indeholde afklarende og originale tanker, der ikke 

på helt samme vis var at finde i det officielle værk. Der var således også på Kants tid en 

opmærksomhed om, at – i hvert fald dele af – den første indledning til Kritik af dømmekraften 

indeholder uddybende redegørelser i forhold til den officielle indledning og resten af værket. Becks 

uddrag blev da også genudgivet flere gange i løbet af de næste 120 år.4  

Siden udgivelsen af Kritik af dømmekraften i 1790 og Kants overdragelse af sit manuskript til Beck i 

1793 var det udelukkende meget snævre kredse, der overhovedet havde kendskab til, at der fandtes 

en ubeskåren første indledning til Kritik af dømmekraften. Heldigvis endte Kants originalmanuskript 

ad omveje i Rostocks bibliotek. Her havnede det gennem filosofiprofessor Francke, til hvem Beck 

havde testamenteret sin samling af Kants skrifter. Ved Franckes død lod hans familie denne samling 

blive overført til Rostocks bibliotek. Således kunne Wilhelm Dilthey efter studier i bibliotekets 

håndskriftsamling i 1889 gøre opmærksom på, at der i Rostock eksisterede en håndskreven 

indledning til Kritik af dømmekraften, og at det var denne tekst, der havde dannet grundlag for de 

ekstrakter, som J. S. Beck havde udgivet i sin kommentar.5 Det var en Kantfilologisk 

verdenssensation. Desuagtet skulle der stadig gå 35 år før dette håndskrift blev offentligt 

tilgængeligt. Først i 1914 udkom den første indledning til Kritik af dømmekraften i en tekstkritisk 

udgave af Kants værker i ti bind, med Ernst Cassirer som hovedansvarlig redaktør og Otto Buek som 

redaktør på bind 5, hvori den første indledning figurerer som en selvstændig forudgående tekst til 

selve det officielle værk.6 Siden denne udgivelse er det blevet almindeligt, at begge indledninger 

både udgives og læses sammen. Så selv om man kan hævde, at det forhold, at Kant ikke selv udgav 

den første indledning, kan tale for at se bort fra denne indlednings argumentation, kan man 

                                                 
4 Becks uddrag blev genudgivet fire gange med den tilføjede titel ›erste Einleitung‹ i perioden 1833 til 1880. Se hertil 
Lehmanns forord til Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft, s. VIII-IX. 
5 W. Dilthey »Die Rostocker Kanthandschriften«, 1889. 
6 Immanuel Kant Werke, V. 
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imidlertid også med Cassirer netop fremhæve, at det ville være at snyde sig selv for en enestående 

mulighed for at få indblik i Kants tænkning, hvis man ville se bort fra den første indledning, blot 

fordi den ikke blev udgivet i sin fulde form i Kants levetid. Cassirer går så langt som til at hævde, at 

den første indledning er »den på en gang dybeste og mest omfattende fremstilling af 

grundspørgsmålene«7, der berører Kritik af dømmekraften både som et selvstændigt værk og som 

fuldstændiggørelsen af den filosofiske refleksion, der var påbegyndt med Kritik af den rene fornuft 

og Kritik af den praktiske fornuft. 

 

Indledningernes udgangspunkt i den empiriske begrebsdannelse 

Grunden til, at Cassirer vurderer den uofficielle indledning så højt, er, at han forstår de to 

indledninger – som han læser som supplerende hinanden – som et nyt og betydeligt argument inden 

for Kants kritiske filosofi, der tager udgangspunkt i den empiriske begrebsdannelse.8 Det argument, 

som Cassirer refererer til, er Kants diskussion af muligheden for at forstå den empiriske 

naturerkendelse som et ordnet system. Umiddelbart skulle man mene, at dette netop var, hvad Kritik 

af den rene fornuft havde ført bevis for, idet den havde fremlagt de a priori principper, der gælder for 

al mulig erfaring. Men i både den officielle og den uofficielle indledning går Kant i rette med sin 

argumentation, idet han i indledningerne til Kritik af dømmekraften hævder, at det kun er de 

transcendentale betingelser for erfaring, der er blevet fastlagt i Kritik af den rene fornuft, mens det er 

tænkeligt, at »naturen på grund af den store mangfoldighed af dens empiriske love, havde gjort disse 

love så forskelligartede…, at en sammenligning af dem med henblik på at afdække en 

overensstemmelse og en niveaudeling af arter og slægter blandt dem ville være aldeles forgæves.« 

(KU, Første indledning, 317 / XX: 213. Se også den officielle indledning, KU 42-43 / V: 183). På 

denne vis sætter Kant sig i indledningerne opgaven at forlene den kritiske filosofi med et argument 

for, at vi med rette dømmer om de empiriske naturlove, at de er sammenhængende og for vores 

forstand fattelige. Selve argumentet er en gen- og nytænkning gennem en ny begrebsverden, nemlig 

gennem begrebet om formålstjenlighed, af et argument, som Kant allerede havde fremført i 

Tillægget til den transcendentale dialektik i Kritik af den rene fornuft. I Tillægget talte han om, at det 

                                                 
7 Cassirer, Kants Leben und Lehre, s. 283. 
8 Ibid, s. 293.  




