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FØRSTE KAPITEL

Et intellektuelt eventyr
I 1818 oplevede Joseph Jacotot, lektor i fransk litteratur 
ved universitetet i Leuven, et intellektuelt eventyr.

Hans lange og dramatiske livsforløb burde ikke desto 
mindre have beskyttet ham imod overraskelser. Han var 
nitten år gammel i 1789. Han underviste dengang i retorik 
i Dijon og forberedte sig til bestillingen som advokat. I 
1792 gjorde han tjeneste som artillerist i den republikanske 
hær. Dernæst var han under Nationalkonventet 
først instruktør i krudtkontoret, dernæst sekretær 
for krigsministeren og endelig stedfortræder for 
direktøren på militæringeniørhøjskolen. Tilbage i Dijon 
underviste han i analyse, ideologi, klassiske sprog, ren 
og transcendent matematik og jura. I marts 1815 gjorde 
hans landsmænds agtelse ham mod hans egen vilje til 
folkerepræsentant. Bourbon-familiens tilbagekomst 
tvang ham til at gå i landflygtighed, og han fik af den 
gavmilde hollandske konge en stilling som lærer på halv 
løn. Joseph Jacotot kendte gæstfrihedens love og agtede 
at tilbringe en rolig tid i Leuven.

Tilfældet ville, at det gik anderledes. Den beskedne 
lektors forelæsninger blev nemlig hurtigt populære hos 
de studerende. Blandt dem, der ville overvære disse 
forelæsninger, kunne et stort antal ikke fransk. Joseph 
Jacotot kunne for sit vedkommende slet ikke hollandsk. 
Der eksisterede altså ikke noget fælles sprog, hvorpå 
han kunne undervise dem i det, de bad ham om. Ikke 
desto mindre havde han i sinde at efterkomme deres 
ønsker. Til det formål måtte der mellem ham og dem 
etableres det minimale bånd, som en fælles genstand 
er. Tilfældigvis blev der på dette tidspunkt i Bruxelles 
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udgivet en tosproget udgave af Telemachos.1 Den fælles 
genstand var fundet, og Telemachos trådte således ind 
i Joseph Jacotots liv. Han fik en tolk til at give bogen 
til de studerende og bad dem om at lære den franske 
tekst ved hjælp af oversættelsen. Da de var nået gennem 
halvdelen af den første bog, fik han dem til uophørligt at 
gentage det, de havde lært, og blot læse resten af teksten 
grundigt nok til at være i stand til at genfortælle den. 
Det var en tilfældig løsning, men også i lille målestok 
et filosofisk eksperiment af den slags, som var yndede 
i oplysningstiden. Og Joseph Jacotot forblev i 1818 en 
mand fra det forrige århundrede.

Eksperimentet overgik imidlertid hans forventning. 
Han bad de studerende, som havde forberedt sig på 
denne måde, om på fransk at skrive, hvad de tænkte om, 
hvad de havde læst. ”Han forventede gyselige sprogfejl, 
ja måske endda total magtesløshed. Hvordan skulle 
disse unge mennesker uden forklaringer kunne have 
forstået og løst vanskelighederne i et sprog, som var helt 
nyt for dem? Men hvad skidt! Han ville se, hvor denne 
vej, der tilfældigt var blevet åbnet, havde ført dem hen, 
og hvad resultatet var af denne fortvivlede empirisme. 
Hvor overrasket blev han ikke over at opdage, at disse 
elever overladt til sig selv var sluppet lige så godt fra 
dette vanskelige skridt, som mange franskmænd ville 
have gjort det? Var det nu tilstrækkelig blot at ville for 
at kunne? Var alle mennesker således potentielt i stand 
til at forstå, hvad andre havde gjort og forstået?”2

Sådan var den revolution, som dette tilfældige 
eksperiment forårsagede i hans sind. Indtil da havde 
han troet det samme som alle andre samvittighedsfulde 
lærere, nemlig at lærerens vigtigste opgave er at 
overføre sine kundskaber til eleverne for trinvist at 
hæve dem op til sin egen viden. Ligesom dem vidste 
�. François de Pons de Salignac de La Mothe Fénelon, Les aventures 
de Télémaque (1699). Denne roman, som var uhyre populær under 
oplysningstiden, genfortæller Odysseus’ søn Telemachos’ rejser. 
Samtidig er den en skjult politisk satire over Ludvig 14 (O.A.).
�. Félix og Victor Ratier, “Enseignement universel. Emancipation 
intellectuelle,” Journal de philosophe panécastique (1838), 155.
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han, at det ikke drejer sig om at proppe eleverne med 
kundskaber og få dem til at gentage ligesom papegøjer, 
men også at det er nødvendigt at få dem til at undgå 
de tilfældige stier, hvor sind, som endnu er ude af 
stand til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige 
og princippet fra konsekvensen, forvilder sig. Kort sagt 
bestod lærerens væsentligste gerning i at forklare, at 
fremhæve kundskabernes enkelte elementer og afpasse 
deres principielle enkelhed med den faktiske enkelhed, 
der kendetegner unge og uvidende sind. At undervise 
bestod i på en og samme tid at overføre kundskaber og 
forme sind ved i en ordnet fremadskriden at føre disse 
fra det mest enkle til det mest sammensatte. Således 
løftede eleven sig i den fornuftige tilegnelse af viden 
og i dannelsen af dømmekraften og smagen så højt op, 
som hans samfundsmæssige bestemmelse fordrede, 
og dermed var han forberedt til at bruge alt dette på 
den måde, som svarede til denne bestemmelse, det 
vil sige til at undervise, plædere eller regere, hvis han 
tilhørte den dannede elite, til at udtænke, tegne eller 
fremstille redskaber og maskiner, hvis han tilhørte 
den nye avantgarde, som man nu bestræbte sig på at 
hente i folkets elite, eller til i en videnskabelig karriere 
at gøre nye opdagelser, hvis han var blandt de ånder, 
der var begavet med disse særlige evner. Ganske vist 
var disse videnskabsmænds fremgangsmåde betydeligt 
anderledes end pædagogernes fornuftige orden. Men 
det var ikke et argument mod denne orden. Tværtimod 
må selv et geni først have erhvervet sig en solid og 
metodisk uddannelse, før hans originalitet kan få frit 
løb. Post hoc, ergo propter hoc.1

 Således tænker alle samvittighedsfulde lærere. 
Således havde Joseph Jacotot tænkt og handlet i løbet 
af sine tredive år i faget. Nu kom et sandkorn imidlertid 
tilfældigvis ind i maskinen. Han havde ikke givet sine 
”elever” nogen forklaring om sprogets grundlæggende 
elementer. Han havde ikke forklaret dem retskrivningen 
og bøjningerne. De havde selv ledt efter de franske ord, 
�. “Efter dette, altså som følge af dette” (O.A.).
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som svarede til de ord, de kendte, og efter årsagerne 
til deres endelser. De havde selv lært at forbinde og 
lave franske sætninger, sætninger hvis retskrivning 
og grammatik blev mere og mere korrekt, efterhånden 
som de skred frem i bogen, men frem for alt forfatteres 
sætninger og ikke skolebørns. Betød det, at lærerens 
forklaringer var overflødige? Eller, hvis de ikke var det, 
hvem og hvad var de nyttige for?

Den forklarende orden
En uventet indskydelse i Joseph Jacotots sind kastede 
således pludselig lys over den blinde selvfølgelighed i 
ethvert undervisningssystem, nemlig det nødvendige i 
at forklare. Hvad er imidlertid bedre sikret end denne 
selvfølgelighed? Man kender kun virkelig det, man 
har forstået. Og for at forstå må man have fået en 
forklaring, lærerens ord må have brudt det underviste 
emnes tavshed.

Denne logik rummer ikke desto mindre nogle 
uklarheder. For eksempel har eleven en bog mellem 
hænderne. Denne bog udgøres af en række logiske 
fremstillinger, som er beregnet til at få eleven til at forstå 
et emne. Men nu tager læreren ordet for at forklare 
bogen. Han laver en række logiske fremstillinger for 
at forklare de logiske fremstillinger, som udgør bogen. 
Men hvorfor har bogen behov for en sådan hjælp? Kunne 
familiefaderen ikke i stedet for at betale en forklarer 
blot give bogen til sin søn og sønnen umiddelbart forstå 
bogens logiske fremstillinger? Og hvis han ikke forstår 
dem, hvorfor skulle han så nemmere kunne forstå de 
logiske fremstillinger, som forklarer ham det, han ikke 
har forstået? Er disse fremstillinger af en anden art? Og 
vil det i så fald ikke være nødvendigt også at forklare, 
hvordan man forstår dem?

Forklaringslogikken indeholder således princippet 
for en uendelig regres. Fordoblingen af grundene 
har ikke nogen grund til nogensinde at høre op. Det, 
der stopper rækken og giver systemet et grundlag, 



��

er blot, at forklareren fastlægger det punkt, hvor 
forklaringen selv er blevet forklaret. Han afgør alene 
det svimlende spørgsmål, om eleven har forstået de 
logiske fremstillinger, som de logiske fremstillinger 
skal lære ham at forstå. Her har læreren familiefaderen 
i sin magt, for hvordan vil denne fader forsikre sig, 
at barnet har forstået bogens fremstillinger? Det, som 
faderen mangler, og som altid vil mangle i den trio, han 
danner med barnet og bogen, er forklarerens særegne 
kunst, nemlig afstandens kunst. Lærerens hemmelighed 
er at være i stand til at vurdere afstanden mellem det 
underviste emne og den person, der skal undervises, 
afstanden mellem at lære og at forstå. Forklareren er den, 
der opstiller og ophæver afstanden ved at udfolde og 
eliminere den i sin tale.

Når denne talens privilegerede status standser den 
uendelige regres, indstifter den et paradoksalt hierarki. 
I den forklarende orden er det nemlig almindeligvis 
nødvendigt med en mundtlig forklaring for at forklare 
den skriftlige forklaring. Dette forudsætter, at de logiske 
fremstillinger er klarere og indprenter sig bedre i 
elevens sind, når de viderebringes af lærerens tale, der 
forsvinder øjeblikkeligt, end når de står i bogen, hvor 
de for bestandigt står skrevet med uudslettelige tegn. 
Hvad betyder denne talens paradoksale særrettighed 
i forhold til det skrevne og hørelsens særrettighed i 
forhold til synet? Hvilket forhold er der mellem talens 
og lærerens magt?

Til dette paradoks knytter der sig et andet. De ord, 
som barnet lærer bedst, hvis betydning han bedst 
trænger ind i, og som han bedst tilegner sig til egen 
brug, er dem, som han lærer uden en forklarende lærer 
og før enhver forklarende lærer. Blandt alt det, som alle 
menneskebørn lærer, lærer de bedst det, som ingen lærer 
kan forklare dem, nemlig deres modersmål. Der tales 
til dem, og der tales rundt om dem. De hører, husker, 
efterligner, gentager, tager fejl, retter sig, er heldige og 
begynder metodisk forfra, og i for spæd en alder til, at 
forklarerne kan begynde at undervise dem, er de næsten 
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alle uanset køn, social stand og hudfarve i stand til at 
forstå og tale deres forældres sprog. 

Men nu begynder dette barn, som har lært at tale 
ved hjælp af sin egen intelligens og lærere, der ikke 
forklarede ham sproget, sin uddannelse i egentlig 
forstand. Det er nu, som om han ikke længere kan 
lære ved hjælp af den samme intelligens, som hidtil 
har tjent ham, og som om indlæringens uafhængige 
forhold til verifikationen fremover er ham fremmed. 
Mellem disse to størrelser er der nu blevet etableret en 
uigennemsigtighed. Det drejer sig om at forstå, og dette 
ene ord lægger et slør over alting. Forstå kan barnet ikke 
uden lærerens forklaringer og senere uden forklaringer 
fra lige så mange lærere, som der er fag at forstå, sådan 
som disse er givet i en vis fremadskridende orden. Dertil 
føjer sig det underlige forhold, at disse forklaringer 
fra og med begyndelsen af fremskridtets tidsalder til 
stadighed forbedres for bedre at forklare, bedre at få 
eleven til at forstå og bedre at lære ham at lære, uden 
at man nogensinde kan måle en tilsvarende forbedring 
i den omtalte forståelse. Snarere begynder der at opstå 
et bedrøvet rygte, som bliver ved med at tiltage, rygtet 
om en vedvarende dalen af det forklarende systems 
effektivitet, og denne dalen nødvendiggør selvfølgelig 
en ny forbedring for at gøre forklaringerne nemmere at 
forstå for dem, som ikke forstår dem…

Joseph Jacotots åbenbaring var den følgende: 
Logikken i det forklarende system skal vendes om. 
Der er ikke brug for nogen forklaring til at råde bod 
på en manglende evne til at forstå. Denne manglende 
evne er tværtimod den strukturerende fiktion i den 
forklarende opfattelse af verden. Det er forklareren, 
der har brug for den, der mangler evnen til at forstå, og 
ikke omvendt. At forklare noget til nogen er først og 
fremmest at vise ham, at han ikke kan forstå det selv. 
Forklaringen er pædagogens handling, men den er i 
første omgang pædagogikkens myte, lignelsen om en 
verden delt op i vidende og uvidende sind, modne og 
umodne sind, egnede og uegnede, kloge og dumme. 
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Forklarerens karakteristiske kunststykke består i denne 
dobbelte gestus. På den ene side foreskriver han en 
absolut begyndelse. Først nu vil læringen begynde. 
På den anden side lægger han over alt, hvad der skal 
læres, et uvidenhedens slør, som han selv påtager sig 
at fjerne. Hidtil har det lille menneske famlet i blinde 
og gættet sig frem. Nu skal han lære. Han hørte ord og 
gentog dem. Nu drejer det sig om at læse, og han vil ikke 
kunne forstå ordene, hvis han ikke hører stavelserne, og 
ikke stavelserne, hvis han ikke hører bogstaverne, som 
hverken bogen eller hans forældre, men kun lærerens 
tale kan få ham til at høre. Vi sagde, at pædagogikkens 
myte deler verden op i to. Det er mere nøjagtigt at sige, 
at den deler intelligensen op i to. Der er, siger den, en 
underlegen og en overlegen intelligens. Den første 
observerer sanseindtryk i flæng og husker, fortolker 
og gentager empirisk i vanernes og behovenes snævre 
cirkel. Sådan en intelligens har det lille barn og manden 
af folket. Den anden intelligens kender tingene gennem 
deres årsager, og den går metodisk til værks fra det 
enkle til det sammensatte og fra delen til helheden. Det 
er den, der gør det muligt for læreren at overføre sine 
kundskaber ved at tilpasse dem til elevens intellektuelle 
evner og verificere, at eleven virkelig har forstået det, 
han har lært. Det er forklaringens princip. Og det vil 
fremover for Jacotot være fordummelsens princip.

Lad os forstå det rigtigt, og lad os derfor fordrive 
de velkendte billeder. Fordummeren er hverken 
den gamle afstumpede skolemester, der propper 
ufordøjelige kundskaber i hovedet på sine elever, 
eller det skæbnesvangre væsen, der dyrker en dobbelt 
sandhed for at sikre sin magt og den samfundsmæssige 
orden. Tværtimod er han så meget desto mere effektiv, 
som han er lærd, oplyst og i god tro. Jo lærdere han 
er, jo mere indlysende forekommer afstanden mellem 
hans viden og de uvidendes uvidenhed ham at være. 
Jo mere oplyst han er, jo mere indlysende forekommer 
forskellen mellem famlen i blinde og metodisk forskning 
ham at være, og jo mere vil han bestræbe sig på at 
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erstatte bogstavet med ånden og bogens autoritet med 
forklaringernes klarhed. Frem for alt, vil han hævde, skal 
eleven forstå, og derfor skal man forklare ham det, han 
skal forstå, bedre og bedre. Det er den oplyste pædagogs 
bekymring. Forstår den lille? Han forstår ikke. Jeg finder 
på nye forklaringsmetoder, hvis principper er strengere, 
og hvis form er mere tiltalende, og jeg verificerer, at han 
har forstået.

Det er en ædel bekymring. Desværre er det netop 
dette lille ord, de oplystes slagord – forstå – der gør 
hele skaden. Dette ord standser fornuftens bevægelse, 
ødelægger dens tillid til sig selv og bringer den ud af dets 
eget spor ved at brække intelligensens verden over i to 
og installere et brud mellem det famlende dyr og den lille 
belæste herre og mellem sund fornuft og videnskab. Så 
snart dette dualitetens slagord er blevet udtalt, er enhver 
forbedring af metoden til at få til at forstå – denne metode 
der interesserer metodikerne og de fremskridtsvenlige 
så meget – et fremskridt i fordummelse. Det barn, der 
hakker og stammer under truslen om slag, adlyder blot 
ferlen. Han skal nok bruge sin intelligens til noget andet. 
Men den lille, der har fået tingene forklaret, bruger sin 
intelligens i dette sorgarbejde, der går ud på at forstå, det 
vil sige at forstå, at han ikke forstår noget, hvis det ikke 
bliver forklaret for ham. Han underkaster sig ikke ferlen, 
men hierarkiet i intelligensens verden. Hvad det øvrige 
angår, kan han være lige så rolig som det andet barn, for 
hvis problemets løsning er for vanskelig at finde, er han 
intelligent nok til at spile øjnene op. Læreren er årvågen 
og tålmodig. Han ser, at den lille ikke længere kan følge 
med, og bringer ham på rette vej igen ved endnu engang 
at forklare ham sagen. Således erhverver den lille en ny 
intelligens, nemlig intelligensen i lærerens forklaringer. 
Senere kan han selv blive forklarer. Han har det udstyr, 
der skal til. Men han forbedrer det, for han er nu en 
fremskridtets mand.
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Tilfældet og viljen
Det er verdens gang for de forklarede forklarere. Det 
burde endnu have været verdens gang for læreren 
Jacotot, hvis ikke tilfældet havde præsenteret ham for en 
kendsgerning. Og Joseph Jacotot mente, at enhver logisk 
fremstilling bør tage udgangspunkt i kendsgerninger og 
vige for dem. Det betyder ikke, at han var materialist. 
Tværtimod. Ligesom Descartes, der beviste bevægelsens 
eksistens ved at gå, men også ligesom sin samtidige, 
den meget royalistiske og meget religiøse Maine de 
Biran, anså han kendsgerningerne i den handlende ånd, 
der bliver sig sin egen virksomhed bevidst, for mere 
utvivlsomme end nogen materiel genstand. Og det var 
netop det, det drejede sig om. Kendsgerningen var, at disse 
elever havde lært sig selv at tale og skrive fransk uden 
hjælp af hans forklaringer. Han havde ikke overført dem 
noget af sin viden og intet forklaret dem om det franske 
sprogs rødder og bøjninger. Han var ikke engang gået 
til værks ligesom disse reformvenlige pædagoger, der 
ligesom huslæreren i Rousseaus Émile bringer deres 
elever på vildspor for bedre at lede dem og snedigt 
udstikker et forløb med forhindringer, som man selv 
skal lære at overvinde. Han havde ladet dem være alene 
med Fénelons tekst, en oversættelse – som ikke engang 
stod mellem linjerne ligesom i skoleudgaverne – og 
deres vilje til at lære fransk. Han havde udelukkende 
befalet dem at gå gennem en skov, hvis udgange han 
ikke kendte. Nødvendigheden havde tvunget ham til 
at sætte sin egen intelligens helt ud af spil, at eliminere 
denne lærerens mæglende intelligens, der forbinder 
intelligensen i de skrevne ord med elevens intelligens. 
Og samtidig havde han ophævet den indbildte afstand, 
som er den pædagogiske fordummelses princip. Alting 
havde nødtvungent foregået mellem tre intelligenser, 
nemlig Fénelon, som havde villet bruge det franske 
sprog på en særlig måde, oversætteren, som havde 
villet skabe noget tilsvarende på hollandsk, og eleverne, 
som ville lære det franske sprog. Og det havde stået 
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klart, at ingen anden intelligens var nødvendig. Uden 
at tænke over det havde han fået dem til at opdage 
følgende, som han selv havde opdaget sammen med 
dem: Alle sætninger og følgelig alle de intelligenser, der 
fremstiller dem, er af samme natur. At forstå er aldrig 
andet end at oversætte, det vil sige at lave noget, der 
svarer til en tekst, men ikke at angive dens årsag. Der 
er intet bagved det skrevne blad, ingen dobbelt bund, 
der nødvendiggør en anden intelligens, forklarerens 
intelligens, og der er intet lærerens sprog eller sprogets 
sprog, hvis ord og sætninger er i stand til at udtrykke 
årsagen til ordene og sætningerne i en tekst. Det havde 
de flamske elever bevist. For at tale om Telemachos havde 
de nemlig kun haft ordene fra Telemachos til rådighed. 
Fénelons sætninger er altså tilstrækkelige til at forstå 
Fénelons sætninger og sige, hvad man har forstået. At 
lære og at forstå er to måder at udtrykke den samme 
oversættelseshandling på. Der er intet andet på vores 
side af teksterne end viljen til at udtrykke sig, det vil 
sige at oversætte. At de havde forstået sproget ved at 
lære Fénelon skyldtes ikke bare den gymnastik, der i 
en bog sammenligner en venstreside med en højreside. 
Det, der betyder noget, er ikke evnen til at skifte spalte, 
men evnen til at sige det, man tænker, med andres 
ord. Det havde de lært af Fénelon, fordi forfatteren 
Fénelons handling selv var en oversætters handling. For 
at oversætte en politisk lære til en sagnberetning havde 
Fénelon oversat Homers græske, Vergils latinske og det 
lærde eller enfoldige sprog i hundrede andre tekster lige 
fra børneeventyret til den lærde historieskrivning til sit 
eget århundredes fransk. Han havde til denne dobbelte 
oversættelse anvendt den samme intelligens, som 
eleverne dernæst brugte til med ordene og sætningerne 
i hans bog at fortælle, hvad de tænkte om hans bog.

Den intelligens, som havde fået dem til at forstå det 
franske i Telemachos var imidlertid også den, hvormed 
de havde lært deres modersmål ved at observere, huske, 
gentage, verificere, henføre det, de forsøgte at forstå, 
til det, de allerede kendte, og gøre og overveje det, de 
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allerede havde gjort. De var gået til værks på den måde, 
som man ikke skal gå til værks, sådan som børn går 
til værks, nemlig i blinde og ved at gætte. Og dermed 
opstod et spørgsmål: Burde de intellektuelle værdiers 
anerkendte orden ikke vendes om? Var denne foragtede 
gættemetode ikke i virkeligheden den menneskelige 
intelligens’ sande bevægelse, når denne intelligens tager 
sin egen kraft i besiddelse? Skyldtes bandlysningen af 
denne metode ikke først og fremmest viljen til at brække 
intelligensens verden over i to? Metodikerne modstiller 
tilfældets metode og fornuftens fremgangsmåde. Men de 
skaffer sig på forhånd det, de vil bevise. De forestiller sig 
et lille dyr, som ved at støde ind i tingene udforsker en 
verden, som det endnu ikke er i stand til at se, og som de 
skal lære det lige netop at skimte. Men det lille menneske 
er først og fremmest et sprogligt væsen. Det barn, der 
gentager de hørte ord, og den flamske studerende, der er 
”fortabt” i Telemachos, går ikke tilfældigt frem. Alle deres 
anstrengelser og hele deres udforskning har følgende 
formål: Der er blevet henvendt en menneskeytring til 
dem, og den vil de anerkende og svare på, ikke som 
elever og lærde, men som mennesker. De ønsker at svare 
sådan, som man svarer, når man bliver tiltalt, og ikke 
som når man bliver undersøgt, det vil sige, at de ønsker 
at svare under lighedens tegn.

Kendsgerningen var der. De havde lært alene og 
uden nogen forklarende lærer. Det, der har fundet 
sted en gang, er imidlertid altid muligt. I øvrigt kunne 
denne opdagelse ganske vist vende op og ned på 
læreren Jacotots principper, men mennesket Jacotot var 
i højere grad parat til at erkende mangfoldigheden af, 
hvad man kan forvente af et menneske. Hans far havde 
været slagter, før han var begyndt at føre regnskab for 
Jacotots farfar, en tømrer, der havde sendt sit barnebarn 
i skole. Han selv var lærer i retorik, da indkaldelsen til 
hæren havde lydt i 1792. Hans kammeraters stemmer 
havde gjort ham til artillerikaptajn, og han havde 
vist sig at være en fremragende artillerist. I 1793 i 
krudtkontoret var denne latinist blevet instruktør i kemi 
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til den fremskyndede uddannelse af de arbejdere, som 
man sendte ud for overalt i landet at bringe Fourcroys 
opdagelser i anvendelse. Hos den samme Fourcroy 
havde han mødt Vauqelin, en bondesøn, der havde 
taget en uddannelse som kemiker bag sin arbejdsgivers 
ryg. På militæringeniørhøjskolen havde han set de unge 
mennesker, som improviserede kommissioner havde 
valgt ud fra to kriterier, nemlig hurtig opfattelsesevne 
og patriotisme. Og han havde set dem blive til 
dygtige matematikere, ikke så meget ved hjælp af den 
matematik, som Monge og Lagrange forklarede dem, 
som ved hjælp af den matematik, disse matematikere 
udførte foran dem. Han selv havde tilsyneladende 
haft udbytte nok af sine administrative embeder til at 
undervise i matematik, for det havde han senere gjort på 
universitetet i Dijon. Ligeledes havde han føjet hebraisk 
til de klassiske sprog, han underviste i, og udarbejdet et 
Essai sur la grammaire hébraique.1 Han mente – guderne 
må vide hvorfor – at dette sprog havde en fremtid. 
Endelig havde han modstræbende, men med stor 
bestemthed, skabt sig en kompetence som repræsentant 
for folket. Kort sagt vidste han, at individernes viljer 
og fædrelandets farer kunne vække hidtil ukendte 
evner, når uopsætteligheden tvang folk til at springe 
over etaperne i den forklarende fremadskriden. Han 
tænkte, at den undtagelsestilstand, som var styret af 
nationens behov, i sit princip ikke adskilte sig fra den 
uopsættelighed, der styrer barnets udforskning af 
verden, eller den anden uopsættelighed, der bestemmer 
de lærdes og opfindernes særegne fremgangsmåde. 
Gennem barnets, den lærdes og den revolutionæres 
erfaring afslørede tilfældets metode, som de flamske 
studerende benyttede, sin anden hemmelighed, nemlig 
at denne lighedens metode først og fremmest var viljens 
metode. Man kan lære alene og uden en forklarende 
lærer, når man vil, det vil sige, når man presses af sit 
begær eller situationens tvingende omstændigheder.

�. “Essay om den hebraiske grammatik” (O.A).




