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Forord

Søren A. Kierkegaards forfatterskab har aktuelt stor bevågenhed og det med
god grund: Forfatterskabet er enestående, uanset om man betragter det fra en
filosofisk, litterær, antropologisk eller teologisk synsvinkel – såvel stilistisk
som indholdsmæssigt berører forfatterskabet en række centrale
filosofiske, litterære, antropologiske og teologiske temaer.

Til Kierkegaards omfattende forfatterskab er der i de senere år kommet en
omfattende sekundærlitteratur om dele af eller hele forfatterskabet.
Philosophias ambition med nærværende antologi er på den ene side at give et
overblik over Kierkegaards forfatterskab og på den anden side at give et indblik
i den aktuelle hjemlige Kierkegaard-forskning.

Kierkegaards forfatterskab er – som personen var det – præget en række
spændinger mellem tidens filosofiske og kulturelle strømninger; mellem
pietisme og autonomi, mellem idealisme og romantik etc..
Kierkegaards værk er særegent ved at gøre det enkelte menneskes eksistens
eller hiin enkelte til en nøglekategori i gennemspilning af disse spændinger.
Hertil kommer at værket er udgivet i såvel eget navn som under opfindsomme
pseudonymer, der reflekterer og diskuterer hver for sig og indbyrdes.

Antologien præsenterer en række artikler, der hver især sætter fokus på et
hovedtema i Kierkegaards forfatterskab. Artiklerne udspringer af en
foredragsrække afholdt ved Århus Universitet i efteråret 1999 og foråret 2000.
Herved tjener antologien som nævnt det formål i samlet form at præsentere
såvel hovedtemaer i Kierkegaards på alle måder store og komplekse
forfatterskab som hovedtemaer i den ligeledes store og komplekse Kierkegaard-
forskning.
Ved at gøre hovedtemaer i Kierkegaards forfatterskab til bogens fokus sigter
bogen således mod at anskueliggøre tendenser og divergenser såvel internt i
forfatterskabet som mellem aktuelle, hjemlige Kierkegaard-forskere.

Oversigt over forfatterskabet
Kierkegaards forfatterskab er som nævnt stort og komplekst – stilistisk
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og tematisk.
Af S. Kierkegaard udkommer i 1838 Af en endnu levendes Papirer og i 1841
magisterafhandlingen Om Begrebet Ironi.

Herefter udgives fra 1842-1846 en række ”opbyggelige” og ”tænkte” taler
i eget navn samt skrifter under opfindsomme pseudonymer: I 1843 Enten-
Eller (Et Livs-Fragment udgivet af Victor Eremita), Frygt og Bæven
(Dialektisk Lyrik af Johannes de Silentio), samt Gjentagelsen (Et Forsøg
i den experimenterende Psychologi af Constantin Constantius); i 1844
Philosophiske Smuler (eller En Smule Philosophi af Johannes Climacus)
og Begrebet Angest (En simpel psychologisk paapegende Overveielse af
Vigilius Haufniensis), i 1845 Stadier paa Livets Vei (af Hilarius Bogbinder)
og Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift (til de philosophiske Smuler af
Johannes Climacus). I 1845-46 strides Kierkegaard med P.L. Møller og
Goldschmidt i avisartikler i den såkaldte ”Cosarstrid”.

I 1846 indrømmer Kierkegaard at være ophav til de pseudonyme skrifter,
hvorefter der i eget navn udkommer en række taler og andre mindre tekster
samt parallelt hermed en række større værker: I 1847 Kjerlighedens
Gerninger, i 1848 Christelige Taler, i 1849 Sygdommen til Døden (af Anti-
Climacus), i 1850 Indøvelse i Christendom (af Anti-Cimacus).

Fra 1851 er Kierkegaard forholdsvis tavs, hvor der kun udkommer mindre
bladartikler og betragtninger indtil Kierkegaard i 1855 i tidsskriftet Øieblikket
(nr. 1-10) indrykkeer sine partsindlæg i den såkaldte “Kirkekamp”.

I artiklerne citeres Kierkegaard alle steder efter Samlede Værker, 3.
udgave, udgivet af A.B. Drachmann, J.L. Heiberg og H.O. Lange,
Gyldendal 1962-64.
Endvidere henvises der få steder til de efterladte Papirer.

Redaktørerne takker bidragsyderne for stor tålmodighed.

Christian T. Lystbæk
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Anders Moe Rasmussen

Kierkegaard og det antroplogiske

Psykologi eller fænomenologi?
Kierkegaard er på mange måder en tænker af rang, men samtidig alt
andet end tænker i gængs forstand. Betragter man det kierkegaardske
værk in toto så søger man forgæves efter en hel række af tænkningens
traditionelle discipliner og genrer. Forfatterskabet indeholder ingen
logik, ingen erkendelsesteori, ingen kosmologi, ingen historiefilosofi,og
ingen socialteoori. I den udstrækning man overhovedet kan tale om
teori i Kierkegaards forfatterskab, så er det en antropologisk teori eller
måske mere præcist en teori om det psykologiske. Det er da også et
faktum at Kierkegaards vidtforgrenede virkningshistorie i altovervejende
udstrækning skyldes de indlevede beskrivelser og analyser af menneske-
eksistensens inderste rørelser og psykologiske mekanismer.

Når dette er sagt er der samtidig al mulig grund til at rejse spørgsmålet
hvorvidt “psykologi” overhovedet er en dækkende eller adækvat betegnelse
for Kierkegaards analyser af den menneskelige eksistens. Giver det overhovedet
mening at tale om “Kierkegaards psykologi”, sådan som overskriften lød på en
af de væsentligste afhandlinger om Kierkegaards forfatterskab fra nyere tid?1

Umiddelbart betragtet synes et affirmativt svar indlysende:
For det første anvender Kierkegaard selv eksplicit udtrykket som betegnelse
for sine undersøgelser og analyser. Til eksempel bærer Begrebet Angest
undertitlen “En simpel psychcologisk-paapegende Overveielse i retning af det
dogmatiske Problem om Arvesynden”.
For det andet vrimler forfatterskabet med udtryk hentet fra klinikken. Begreber
som “sygdom”, “sundhed”, “helbredelse”, “symptom” er aldeles centrale
begreber i den kierkegaardske tankeverden. Følgende passus fra forordet til
Sygdommen til Døden giver en klar illustration af Kierkegaards henvisninger
1 Søren Nordentoft, Kierkegaards psykologi, København 1972
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til klinikken:

Alt Christeligt maa i Fremstillingen have Lighed med en Læges Foredrag
ved Sygesengen; omend kun den Lægekyndige forstaaer det, bør dog
aldrig glemmes, at det er ved Sygesengen. (15, s.67)

For det tredje forstår Kierkegaard sig selv og sin metode som
observerende, inspicerende og iagttagende. Derom vidner det
detektiviske vokabularium som Kierkegaard anvender igennem hele sit
værk. Således er “spionen”, “detektiven” og “tyven”2  faste figurer i hans
metafor- og begrebsunivers.  Kierkegaard er demaskeringens og mistænk-
somheden store mester som med sit kliniske røntgenblik frastjæler
mennesket dets dybeste og inderste hemmeligheder. For så vidt
demaskeringen og afsløringen er grundsubstansen i al psykologisk
analyse synes det derfor mere en nærliggende at tale om Kierkegaards
psykologi.

I den forbindelse kan det imidlertid være vanskeligt at afgøre om Kierkegaards
analyser af eksistens indre liv er at forstå som slutpunktet i en lang tradition
eller begyndelsesstedet for en ny videnskab. Anderledes formuleret kan det
være vanskeligt at afgøre om eksistensanalyserne er at forstå i forlængelse af
den tradition for teologisk psykologi som går tilbage til Augustin og Luther eller
er en forudgribelse af den psykologiske videnskab som vi kender fra det 20
årh. Hvad angår trådene til den teologiske tradition er det værd at erindre om,
at den lutherske reformation også introducerer en ny antroplogi. Med
andre ord er Luthers reformatoriske opdagelse også en ny psykologisk
opdagelse.
I den sammenhæng giver det god mening at forstå undersøgelserne af
menneskets indre rørelser som en udbygning og raffinering af Luthers
psykologiske indsigt. Hvad er de detaljerede analyser af indesluttetheden,
som vi finder både i Begrebet Angest og i Sygdommen til Døden, andet end
perfektioneringer af den analyse af “homo incurvatus” som Luther
påbegyndt?
Kierkegaards eksistensanalyser er imidlertid samtidig en radikal
transformation af den reformatoriske psykologi, derved nemlig at de
oversætter de reformatoriske grundbegreber “synd”, “nåde” og “retfær-
dighed” til de kliniske begreber; “sygdom”, “sundhed” og “helbredelse”.
2 I Kierkegaards efterladte papirer findes flere optegnelser til “Ideen om en Mestertyv”.
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Akkurat denne  kliniske diskurs gør det muligt at tolke Kierkegaards
ekspeditioner ind i menneskets indre som anticipationer af psykologien som en
videnskab. Det ligger således nært at tolke Kierkegaards undersøgelser
af menneskets indre enten teologisk eller psykologisk i moderne forstand.

Det er blevet hævdet at teologien og psykologien i dag er ene om at
have et mellemværende med inderligheden og det indre. Dette er en
rigtig konstatering for så vidt som  talen om det indre i vort århundrede
er blevet forvist fra det som tidligere i nok så høj grad var det indres
hjemsted, nemlig filosofien. Man forstår ikke meget af det 20 årh. filosofi
hvis ikke man har blik for i hvor høj grad uddrivelsen af den cartesianske
introspektion skriver den filosofiske dagsorden. Nok skal man vare sig
for uden videre at tilskrive Wittgenstein en behavioristisk teori og nok
har hans forsøg på “at lukke fluen ud af flasken” som det hedder i #309
i Philosophical Investigations, baggrund i hans egen tidligere, i Tractus Logico-
Philosophicus, formulerede solipsisme, alligevel er den sene Wittgensteins
såkaldte “privatsprogsargument” paradigmatisk for det 20 årh. fordrivelse
af det indre fra filosofiens domæne.
En anden sag er så om det virkelig lykkedes at fordrive det indre fra
filosofien, under alle omstændigheder er det tankevækkende at nyere
sprogfilosofisk teori tilkender subjektiviteten en grundlæggende rolle i
analysen af erkendelse, forståelse og handling.

Filosofiens programmatiske kritik af introspektionen er imidlertid et forholdsvist
nyt fænomen. I en ikke så fjern fortid var det indre ikke blot et blandt andre
filosofiske grundbegreber, men det filosofiske grundbegreb. Her tænkes ikke
blot på Descartes´ tale om “cogito” som det grundlæggende erkendelses-
teoretiske princip, men også på den filosofiske tradition fra Kant til Hegel,
den tyske idealisme. Også i den tyske idealisme er subjektivitet og
selvbevidsthed filosofiske grundbegreber om end i en ganske anden forstand
end det er tilfældet hos Descartes.

Det er en gammelkendt men samtidig ofte overset sandhed, at Kierkegaards
tænkning har dybe rødder i den tyske idealismes subjektfilosofi. I den
sammenhæng vil jeg gøre den påstand, at man overser noget ganske afgørende
ved Kierkegaards undersøgelser af det indre livs rørelser og bevægelser hvis
man kategoriserer disse under betegnelsen psykologi. Med andre ord slår jeg
til lyd for at forstå analyserne af den menneskelige eksistens som et stykke
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subjektfilosofi i traditionen fra den tyske idealisme. Kierkegaard er
subjektivitetens tænker før end han er psykolog.

Kort mellemspil om den tyske idealisme.
Som nævnt ovenfor er subjektivitet og selvbevidsthed grundbegreber i
traditionen fra Kant til Hegel. Omdrejningspunktet i Kants teoretiske
filosofi er overbevisningen om, at sætninger, hvor det personlige
pronomen “jeg” optræder på sætningens subjektplads og hvor der på
sætnngens prædikatsplads optræder videnstilstande udgør det sikre
grundlag for en filosofisk teori. Dette kommer prægnant til udtryk i
Kants passus om “ich denke” som filosofiens og erkendelsens højeste
punkt.3 At “ich denke” eller “apperceptionens syntetiske enhed” kan have
en sådan begundelsesstatus, tilskriver Kant denne sætnings suisufficiens,
dvs. at sætninger af denne type er forståelige i og ud fra sig selv, hvilket
igen hænger sammen med dels, at de kan stilles foran et hvilket som
helst tankeindhold, dels at dette altid, uden yderligere omstændigheder,
er muligt.  Men at “ich denke” hhv. selvbevidsthed er suisufficient betyder
ikke at selvbevidstheden ifølge Kant skulle være relationsløs. Kants
kriticisme har netop den ambition ud fra selvbevidstheden at afdække
og opklare træk ved andre former for viden.
Deri består der en afgørende forskel mellem Descartes´ “cogito” og Kants
“ich denke”: Descartes cogito-tanke og den dermed forbundne vished kan
kun påvise at tvivlen har sine grænser men derud over ikke kan godtgøre nogen
intern sammenhæng mellem jeg-viden og andre former for viden. Herover for
er det karakteristiske for Kants teori, at selvbevidsthed gøres til udgangspunkt
for en afdækning af andre vidensformer. Stående overfor stærkt konfligerende
metode og teorikoncepter (den klassiske metafysiks, naturvidenskabens og den
empiristiske filosofis), ser Kant den filosofiske hovedopgave deri, dels at afklare
forholdet og sammenhængen mellem de forskellige erkendelsesmåder, dels at
udsondre virkelig viden fra den blotte illusion. Det er i den sammenhæng man
skal forstå selvbevidsthedens centrale plads i Kants kritiske filosofi – i
4“Und so ist die synthetische Einheit der Apperzeption der höchste Punkt, an dem man
allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik , und, nach ihr, die Transzendental-
Philosophie heften muss, ja dieses Vermögen ist der Verstand selbst.” (Kritik der reinen
Vernunft B 134)
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den forstand er selvbevidsthedsbegrebet et rent funktionsbegreb.
Som nævnt spiller selvbevidtstheden også i den efter-kantiske tradition

en grundlæggende rolle. På mange måder står og falder den efter-
kantiske tradition, som det er tilfældet hos Kant, med selvbevidsthedens
suisufficiens, om end denne tanke udfoldes i sammenhænge som er den
kantiske kriticisme ganske fremmede. Dette skyldes, at de efter-kantiske
tænkere såvel var optaget af spørgsmålet om selvbevidsthedens struktur
(dens mulighed og genese) som af selvbevidsthedens funktion i
erkendelsen.
At Kant havde godtgjort selvbevidsthedens unikke funktion i erkendelsen,  var
alle de idealistiske tænkere enige om, hvorfor de også alle kunne kalde
sig kantianere. Hvad den efter-kantiske filosofi, på linie med Kant, men
i en helt anden undersøgelsestype hævder med eftertryk er, at
subjektivitet hhv. selvbevidsthed ikke lader sig aflede ud fra
sammenhænge som går for ud for selvbevidstheden. Formuleret i en
anden af semantisk teori inspireret terminologi kan kernepunktet i den
efter-kantiske udtrykkes på følgende måde: Hvad der kan forstås ved
subjektivitet er ikke reducerbart til en persons position i rum og tid, dvs.
der gives en betydning af ordet “jeg” som ikke lader sig fortolke i
sammenhæng med det net af semantiske forbindelser som gør en identifikation
af en person mulig.4

Dette skal forstås på baggrund af et mere generelt grundtræk ved den tyske
idealisme, et grundtræk som måske klarest kommer til udtryk i Fichtes tidlige
filosofi. Hos Fichte er det en central tanke, at al tidligere filosofi og tænkning er
forblevet på afstand og distance af den menneskelige eksistens eller liv.
Påstanden er den, at man tidligere har beskrevet det menneskelige liv i kategorier
og begreber med hvilke vi søger at forstå ting og genstande, deres struktur,
egenskaber og processer. Dermed går man ifølge Fichte fejl af det selvbevidste
liv, som er kendetegnet ved en særegen dynamik og bevægelighed. Med denne
kritik sætter Fichte sig det ambitiøse mål at gøre menneskelige erfarings og
forståelesmåder, som tidligere forblev utilgængelige for teoretisk refleksion,
åbne for filosofisk erkendelse.
Heri afspejler sig en filosofiforståelse som alle de idealistiske tænkere,

4 Se til en semantisk forståelse af person- og subjektivitetsbegrebet eksempelvis P.F.
Strawson, Individuals – An Essay in Descripritive Metaphysics (London, 1959).
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omend på vidt forskellig måde, står i gæld til, nemlig Friedrich Jacobi s.
I det som må betegnes som Jacobis filosofiske hovedværk5 bestemmer
Jacobi filosofiens opgave som den “Dasein zu offenbaren”. Denne form
for filosofi, som jeg i mangel på bedre ord vil benævne “illuminerende”
modstiller Jacobi en anden type filosofi, der, med matematikkens
bevisstreghed som ideal,  har en “demonstrerende” karakter.

Det vil være direkte fejlagtigt at fortolke den idealistiske filosofi som
en udfoldelse af Jacobis idé om en “illuminerende” filosofi. Både den
tidlige Fichte, Schelling og Hegel praktiserer også i overordentlig grad
“demonstrerende” filosofi. Dette rokker imidlertid ikke ved at Jacobis
filosofiforståelse også i ganske vid udstrækning fandt indgang i de
forskellige idealistiske teoriprogrammer. Tydeligst kommer dette til
udtryk i Fichtes begreb om den produktive indbildningskraft og i Hegels
Phänomenologie des Geistes.

Omdrejningspunktet i Fichtes tidlige videnskabslære Grundlage der
gesammten Wissenschaftslehre, 1794, er tanken om det ubetingede og absolutte
“Jeg”. Dette “Jeg” udsættes for en begrænsning eller en indskrænkning af et
såkaldt “ikke-Jeg”, som står i den strengeste modsætning til “Jeg”. Denne
spaltning eller differentiering har imidlertid ikke en statisk men derimod en
dynamisk karakter og det er i denne sammenhæng, at Fichtes begreb om den
produktive indbildningskraft hører hjemme. Indbildningskraften er således en
betegnelse for den bevægelse hvor en uendeliggørende bevægelse (svarende
til “Jeg”) mødes af en endeliggørende bevægelse (svarende til “ikke-Jeg”),
den uendeliggørende bevægelse modsætter sig denne begrænsning eller
indskrænkning og så fremdeles.

Formuleret i denne abstrakte form er det endnu ikke klart i hvilken forstand
det kan hævdes at Fichtes begreb om indbildningskraften lader sig forstå som
en udfoldelse af Jacobi idé om en “åbenbarende” eller “illuminerende” tænkning.
Dette bliver først tydeligt derved, at Fichte tilordner bevidsthedens eller
subjektivitetens modsatrettede bevægelser, i Fichtes terminologi kaldte “Triebe”
(hvilket ingen naturalistiske konnotationer har) til forskellige selv og
verdensforståelser, sådan at den uendliggørende tendens modsvares af tanken
om den frie og ubundne individualitet og den endeliggørende tendens modsvares
af tanken om hengivelse og selvprisgivelse. Alt lader sig forstå som en

5 Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Hernn Moses Mendelsohn, 2.udg. 1789.
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udfoldelse af det jeg ovenfor, omend i en terminologi meget langt fra
den idealistiske, formulerede som den centrale tanke i den idealistiske
filosofi, nemlig at subjektivitet ikke er bundet til en persons position i
rum og tid, hhv. at subjektivitet ikke lader sig reducere til et semantisk
henvisningssystem.

Anderledes formuleret er Fichtes indbildningskraft og Hegels ånds-
fænomenologi udmøntniger af tesen om subjektivitetens eller
selvbevidthedens suisufficiens. For så vidt dette er tilfældet står en række
standarbilleder eller steotyper af den idealistiske tradition for fald. Den
dag i dag fremstilles den idealistiske filosofi dels som et selvsikringens
og selvbegrundelsens projekt dels som en livs og virkelighedsfjernt
tankeform. Som det er fremgået er dette en sandhed med stærke
modifikationer. Selvbevidsthedens suisuficiens er ikke identisk med
selvsikring og absolut og almægtig selvbegrundelse.

Kierkegaards fænomenologiske antropologi
Men hvad har alt dette med Kierkegaards tale om det indre og hans
ekspeditioner ind i det inderste af menneskelivet at gøre? Hvad kan der
overhovedet forstås ved Kierkegaards tale om det indre?

Først må det slås fast at Kierkegaard igen og igen fremhæver inderligheden
og det indre. Hvis denne tale skal forstås som andet og mere end en afspejling
af Kierkegaards pietisme er det vigtigt at være opmærksom på  følgende
forhold.  I den udstrækning inderlighed er en filosofisk tanke indeholder begrebet
et dobbeltaspekt, idet inderlighed dels betegner et diagnostisk begreb dels
refererer til et polemisk/kritisk begreb. At Kierkegaard så entydigt som det er
tilfældet stiller sig på inderlighedens standpunkt skyldes en bestemt historisk
omstændighed: Ifølge Kierkegaard er den moderne verden netop kendetegnet
ved en inkommensurabiltet imellem det indre og det ydre. Vi er som moderne
mennesker i den grad blevet fremmede for verden, at vi med nødvendighed
bliver kastet tilbage på vores inderlighed. I den forstand tilhører Kierkegaard
fremmedgørelsestradtionen fra romantikken og fremefter.

Kierkegaards problem er imidlertid at samtiden er uden nogen form for
bevidsthed om denne inkommensurabiltet, og for så vidt refererer inderlighed
til et polemisk/kritisk begreb. Denne polemisk/kritiske komponent i
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inderlighedstanken kommer tydeligt til udtryk i hans samtidskritik, hvor
inderlighed konvergerer med forsvaret for den individuelle eksistens,
“hiin Enkelte”.
I det lille skrift En literair Anmeldelse, hvor Kierkegaard klarest og mest
udførligt formulerer sin samtidsdiagnose og sin samtidskritik, hudflettes
samtidens kultur og bevidsthed. Hovedsynspunktet er det, at samtiden
er godt i gang med fuldstændigt at opsuge subjektivitet og individualitet
i socialiteten. Langsomt forsvinder de individuelle forskelle i en
forskelsløs socialitet, hos Kierkegaard kaldet “Massen” og “Publikum”.
Med denne nivellering indtræder en omfattende trivialisering og
banalisering af det menneskelige liv, hvilket Kierkegaard kalder
“Aandløshed” og “Indolens” og i den sammenhæng konvergerer
Kierkegaards forsvar for det indre med et andet hovedbegreb i hans
forfatterskab, nemlig begrebet “Lidenskab”. I alt dette er der indeholdt
en tese om subjektivitetens suisuffciens, dvs. en tese om subjektivitetens
ikke-reducerbarhed – om end Kierkegaard formulerer subjektivitetens
ikke-reducerbarhed på en ganske anden måde og i en anden terminologi.

Ved at stille sig på inderlighedens standpunkt gør Kierkegaard sig ikke
til talsmand for en tilbagevenden til en eller anden form for oprinde-
lighed eller umiddelbarhed. Inderlighed og det indre refererer hos
Kierkegaard ikke kun til en umiddelbar erfaring, men også til en
tankeform. Man har ikke udtømt begreberne om inderlighed og det
indre ved at henvise til talen om det inkommensurable og det skjulte.
Det forholder sig med talen om det indre som med hans tale om
“paradokset”, nemlig at de begge er tankeformer.
Jeg kan ikke i nærværende sammenhæng påvise en afhængighed af Jacobi,
men blot pege på det karakteristiske ved Kierkegaards værk, at det opererer
med en modstilling mellem to vidensformer, fornuft og vished, som på mange
måder afspejler den grundlæggende distinktion i Jacobis filosofiske program og
den deraf følgende skelnen mellem en demonstrerende filosofi og hvad jeg
kaldte en “åbenbarende” filosofi. At  henvisningen til Jacobi ikke er grebet ud
af den blå luft godtgør det faktum, at Kierkegaard intensivt har beskæftiget
med Jacobis forfatterskab, hvilket i særlig grad fremgår af Afsluttende
uvidenskabeligt Efterskrift. I dette skrift fremføres atter og atter tænkningens
manglende formåen til at gribe virkelighed. I den forbindelse drager




