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Den Franske Revolution blev formet og drevet fremad af folkelige protester, 
demonstrationer og oprør. Hver gang de politiske uenigheder blandt de 
herskende eliter bevægede sig ind i et dødvande – oktober 1789, sommeren 
1792, maj-juni 1793 – var det massive folkelige oprør i Paris, der atter tvang 
revolutionen fremad og i en stadig mere radikal retning; det vil sige mod 
stadigt mere vidtgående demokrati og større social lighed. I det mindste frem 
til sommeren 1793. Herefter havde de mest radikale til dels fået en række af 
deres krav opfyldt, dels blev befolkningen demobiliseret af en stadig mere 
autoritær revolutionsregering, som erstattede folkelige protester med en 
stigende grad af statsterror. Med de brede folkelige bevægelser demobiliseret 
og stækket var vejen banet for et reaktionært statskup i sommeren 1794, og 
efterfølgende blev de demokratiske og sociale reformer kontant rullet tilbage.
Det var ikke kun i de store revolutionære oprør, de såkaldte journées, hvor den 
bredere befolkning gjorde deres politiske deltagelse bemærket og var med til 
at forme Den Franske Revolution. Små og store demonstrationer, fra spontane 
til ekstremt velorganiserede, var ikke blot et pludseligt brud med den normale 
politik men udgjorde snarere selve rygraden af Den Franske Revolution. 
I årene 1787 til 1795 fandt der ikke mindre 1005 kollektive og offentlige 
protester sted i Paris. Af disse daterer de 50 sig til årene 1787 og 1788, hvilket 
betyder, at der var i gennemsnit 135 protester om året fra 1789 til 1795.
Micah Alpaugh har skrevet en eminent bog, der dokumenterer disse 
protester, deres indhold og den udvikling af protestformer, strategier og 
organisation, der fandt sted i løbet af Den Franske Revolution. Fra de mere 
spontane og uorganiserede protester i 1789 til de ekstremt velkoordinerede og 
nærmest skræmmende disciplinerede manifestationer i 1793. Som Alpaugh 



overbevisende viser, blev de lokale parisiske revolutionære, der ellers var 
udelukket fra politisk indflydelse, i løbet af Den Franske Revolution hærdede 
aktivister, der formåede at optimere folkelige protestformer til at presse den 
herskende elite til, hvis ikke direkte at få gennemtrumfet deres krav, så i det 
mindste at få sat en ny dagsorden.
Alpaughs bog gør effektivt op med to eklatante men ikke desto mindre udbredte 
og dominerende fejlfortolkninger af de franske revolutionære protester: For 
det første at de folkelige protester var overvejende voldelige og udtryk for en 
voldelig politisk kultur. For det andet at disse protester i overvejende grad var 
apolitiske og først og fremmest krævede brød og andre subsistensmidler.
Af de over 1000 protester var der rapporter om vold i ca. 10% af tilfældene. 
Som Alpaugh viser forsøgte de protesterende altid som udgangspunkt at 
skabe dialog med den herskende elite. I takt med at protesterne ikke blev 
hørt optrappedes risikoen for konflikt, men, som Alpaugh dokumenterer, var 
det så godt som altid Nationalgarden (politiet), der startede volden. I mange 
tilfælde af rapporteret vold er der altså tale om, at politiet åbnede ild mod 
demonstranter, som ikke nødvendigvis svarede igen med vold. Foruden 
politiets eskalering af vold opstod voldelige konflikter primært i perioder, 
hvor frygten for kontrarevolution eller invasion med god grund var høj. 
Men selv i disse situationer er det bemærkelsesværdigt, hvor ”ordentligt” 
demonstranterne opførte sig. Alpaugh forklarer dette med aktivisternes 
strategi, som bestod i at skabe dialog med den herskende klasse eller elementer 
af den herskende klasse, og aktivisternes ideologi, som i allerhøjeste grad 
baserede sig på den revolutionære idé om fraternité (broderskab). Snarere end 
at søge konflikt søgte de folkelige masser altså dialog og forståelse blandt deres 
herskende brødre og kun for så vidt Paris’ befolkning følte sig ignoreret eller 
direkte forrådt blev demonstrationerne stadigt mere intimiderende i deres 
udtryk.
Modsat hvordan det ofte er blevet udlagt blev demonstrationerne faktisk mere 
fredelige i takt med at revolutionen radikaliseredes. Demonstranterne, som 
ellers var ekskluderede fra indflydelse i det politiske system, perfektionerede 
gradvis deres taktikker med en blanding af fraternisering - der vel at 
mærke inkluderede medlemmer af nationalgarden og militæret såvel som 
medlemmer af parlamentet - og moderat pres. I 1793, hvor de folkelige 
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bevægelsers indflydelse var størst, var der således kun rapporter om vold i 4 
ud af 170 protester.
Et ikke uvæsentligt element i de folkelige protester var kvinderne og deres rolle. 
Kvindeoprør var på tiden for Den Franske Revolution traditionelt forbundet 
med (apolitiske) fødevareoprør og - sammenholdt med forestillingen om 
kvinden som det svage køn - blev kvinderne derfor anset for at være mindre 
farlige af myndighederne. Således startede en række mindre oprør da også med 
kvinders indignation over brødpriserne hos den lokale bager, som udviklede 
sig til både blokader, processioner gennem gaderne og petitioner læst op i 
parlamentet. Men Alpaugh viser også, at de kvindelige oprør som oftest også 
var politiske, idet de stod bag politiske krav. Til gengæld havde disse oprør 
en tendens til aldrig at ende voldeligt, eftersom myndighederne ikke skød 
på kvinder. Dette faktum blev hurtigt integreret i demonstranternes strategi 
som revolutionen skred frem. Mange oprør var således ført an af kvinder, 
og det var ikke unormalt at mænd klædte sig som kvinder for at bidrage til 
demonstrationens fredelige karakter og for at undgå vold. Da reaktionen 
sætter ind efter 1794 vedtager parlamentet således en lov, der pålægger politiet 
at skyde på demonstrerende kvinder, ligesom der indføres specifikke straffe 
for mænd, der klæder sig i kvindetøj. På dette tidspunkt er det altså anerkendt, 
at kvinder er mindst lige så farlige politiske aktører som mænd.
Foruden kvantiteten og udviklingen i de folkelige protestformers strategier 
viser Alpaugh også, hvorledes de folkelige protester er udtryk for en særlig 
demokratisk form, og hvordan denne demokratiske form i stadigt stigende 
grad de facto bliver integreret i det franske politiske system. De parisiske 
demonstranter havde ofte politiske krav. Bannere og paroler blev fulgt op af 
petitioner, som ofte blev læst op i parlamentet, når grupper af demonstranter fik 
foretræde - hvilket de ofte gjorde og hvilket også understreger betydningen af 
fraternité ikke blot for demonstranter men også for parlamentsmedlemmer. De 
revolutionære brødre skulle have lov at tale og blive hørt af folkeforsamlingen. 
Også organisationen af protester var en vigtig brik i det folkelige parisiske 
demokrati, særligt fra sommeren 1792 til sommeren 1793. De 48 sektioner 
var lokale demokratiske administrationer af Paris’ forskellige kvarterer og 
(særligt nogle af) disse fraterniserede med hinanden og planlagde forskellige 
politiske begivenheder som demonstrationer og petitioner, men også fester 



og besøg hos hinanden. I forbindelse med den anden revolution af 10. august 
1792, et stort voldeligt oprør hvor kongemagten blev styrtet og republikken 
udråbt, skabte sektionerne således en planlægningskomité, der kom til at 
fungere som den nye Pariserkommune, der var et indflydelsesrigt fællesorgan 
for sektionerne. Den demokratiske betydning af sektionerne og kommunen 
er selvfølgelig allerede undersøgt (særligt i Albert Sobouls, Morris Slavins og 
Maurice Gentys arbejde), men Alpaugh integrerer dette i en større fortælling 
om folkelige protestformer og demokrati ved at undersøge organisationen 
af protester før sommeren 1792 og den kontinuitet og udvikling som 
begivenhederne i 1792 og 1793 er udtryk for. De folkelige protester er således 
udtryk for en bredere demokratisk mobilisering med politiske krav og med 
en politisk udtryksform, der tager en anden karakter end det repræsentative 
demokrati, men som ikke desto mindre retter sig mod og allierer sig med det 
repræsentative demokrati, når det handler om at få gennemført de politiske 
krav. Den Franske Revolution var således ikke et oprør mod staten men et 
forsøg på at skabe en folkelig alliance med staten igennem sociale bevægelser 
og lokale demokratiske administrationer.
Det er styrken af kommunens, sektionernes og demonstrationernes 
demokratiske form, der gør den ubærlig for fortalerne for det centraliserede 
og statsdominerede repræsentative demokrati, hvorfor den fra sommeren 
1793 gradvist udfases ved at delvise krav efterkommes, gennem afmatning, 
ved at mange sansculotte-ledere sendes i kamp i indland og udland og 
gennem gradvis indskrænkning af reel politisk indflydelse. Som Alpaugh 
viser i de sidste kapitler af bogen, er der meget få protester i året 1794, året 
for både statsterroren og den thermidorianske reaktion, mens året 1795 
byder på både mislykkede forsøg på at genoplive de radikale bevægelser 
(som undervurderede det politiske skred Thermidor havde medført) og på 
konservative og reaktionære protester (der forsøger at trække revolutionen 
i en endnu mere reaktionær retning). Således fødes også højreorienterede 
protestformer kort før fuldbyrdelsen af den reaktionære, borgerlige orden, 
der endeligt knuser de sociale bevægelser. Vi skal frem til 1830 før vi ser noget 
lignende igen, og kun momentvis har vi siden set folkelige protestformer have 
den politiske indflydelse, som de havde 1789-93.
Bogen er et forbilledligt stykke historiker-arbejde: ekstremt godt researchet 
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og veldokumenteret. Den er på ingen måde tung på teori og i det hele taget 
kendetegnet ved at holde sig fra de store teoretiske diskussioner (med 
undtagelse af nogle få bemærkninger hist og her), men ikke desto mindre er 
de teoretiske konsekvenser af bogen til at tage og føle på. Idéen om en voldelig 
politisk kultur, der er en af hjørnestenene i den revisionistiske udlægning (fra 
François Furet og Keith Michael Baker og frem) med fokus på politisk kultur og 
dens efter sigende totalitære tendenser, bliver effektivt afmonteret. Det samme 
gælder François Furets revisionistiske tese om en afsporing eller udskridning 
(dérapage) af revolutionen i sommeren 1792, som efterlader en tilsyneladende 
udemokratisk og totalitær politisk dagsorden. Tværtimod ser vi en udbredelse 
af demokratiet og en gryende genuin politisk kultur. Colin Lucas’ udlægning 
af revolutionen som en ”chronology of violence” viser sig på alle måder ikke 
at være holdbar, ligesom Mona Ozoufs tese om at de revolutionære fester og 
banqueter skulle være blændværk, der tjente til at føre masserne bag lyset og 
skjule en udemokratisk politisk dagsorden, heller ikke overlever en nærmere 
efterprøvning. Alpaugh ved, hvad han gør, når han i korte notitser hist og her 
med baggrund i sit materiale påpeger, hvorledes den ene revisionist efter den 
anden har taget fejl.
Mens den revisionistiske udlægning bliver pillet effektivt fra hinanden, så 
er det med visse modifikationer den socialhistoriske udlægning fra George 
Rudé, Richard Cobb og Albert Soboul og hans elever (særligt Maurice Genty 
og Raymonde Monnier), der igen står styrket. Rudés teori om at oprørene 
primært var ”bread and butter riots” bliver modbevist, og det samme gælder 
Sobouls tese om en klassekamp mellem aristokrater og borgerlige. Men den 
grundlæggende teori om, at de parisiske masser, deres organisation og deres 
oprør holder nøglen til at forklare Den Franske Revolution og dens gang 
fra 1789 til 1795 bliver på overbevisende måde bekræftet. Dette perspektiv 
kan selvfølgelig ikke stå alene, men det kan på ingen måde ignoreres eller 
negligeres i en sådan grad, som revisionisterne har gjort det. Der er ikke 
meget tilbage af den revisionistiske tese, hvis man genindsætter de folkelige 
bevægelser i centrum af Den Franske Revolution, og Alpaugh åbner dermed op 
for at genfortolke en række af revolutionens begivenheder, figurer og teorier. 
Indflydelsesrige nutidige historikere som David Garrioch, David Andress og 
Timothy Tackett har alle bidraget med ”histories from below” af Den Franske 



Revolution, der ikke stemmer overens med den revisionistiske tese, men ingen 
af dem har haft som deres genstand de folkelige oprør, deres indhold, form og 
effekt, og på den måde skrevet et værk, der direkte angriber revisionismen på 
samme, som Alpaugh gør det.
Alpaugh har med andre ord skrevet en bog, der ikke alene skaber ny grund 
for fortolkningen af Den Franske Revolution men som også i det hele taget 
genindskriver de sociale bevægelser og de folkelige oprør i hjertet af enhver 
politisk orden, der vover at kalde sig selv demokratisk. Bogen kræver måske en 
smule forhåndskendskab til Den Franske Revolution, da forskellige grupper og 
personer nævnes uden videre forklaring, men ikke desto mindre vil den være 
af interesse for enhver, som ønsker at forstå de sociale bevægelsers historie og 
forholdet mellem sociale bevægelser og demokrati.

Nicolai von Eggers
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TILTRÆNGT OVERSÆT TELSE AF UDVALGTE ARTIKLER 
FRA DEN FRANSKE ENCYKLOPÆDI

Jean le Rond d’Alembert & Denis Diderot (red.), oversættelse ved Mogens 
Chrom Jacobsen, redigering og efterskrift ved Frank Beck Lassen: 
Den Franske Encyklopædi – artikler i udvalg
Forlaget Klim, 2014
357 sider, 299 kr.

Det er en stående diskussion blandt humanister, i hvilket omfang vi kan tale 
om, at Oplysningstiden, med sin begyndelse i 1700-tallet, er slut. Mogens 
Chrom Jacobsens fabelagtige nyoversættelse af udvalgte artikler fra Den 
Franske Encyklopædi, eller Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, er et friskt pust i den debat, med artikler som er lige så 
aktuelle og nærværende i dag som for tohundredeoghalvtreds år siden.
Den aktuelle nyoversættelse er et godt og interessant udvalg. Det må have 
været et til tider frustrerende arbejde, at skulle udvælge de blot 71 artikler af 
15 forskellige forfattere, som oversættelsen præsenterer, mens encyklopædien i 
sin fulde udgave indeholder omkring 74.000 artikler, skrevet af 130 forskellige 
skribenter, og fordelt på 28 bind i filioformat; 17 tekstbind og 11 bind med 
kobberstukne plancher. Hele projektet starter omkring år 1745 som et forlist 
fransk oversætterprojekt i fire bind af Ephriam Chambers’ Cyclopaedia or an 
Universal Dictionary of arts and sciences. Samme år knyttes Denis Diderot 
(1713-1784) og Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) til udgivelsen, som i 1772 
kulminerer med det mastodontiske værk, som encyklopædien ender med at 
blive.
Vi mærker i Den Franske Encyklopædi vingesuset fra René Descartes og John 
Locke, når øjnene løber ned over udvalgte artikler som Folket, Borger, Tolerance, 
Naturlig frihed, Tænkefrihed, Mekanisk, etc. Bølgerne omkring empirisme 
og rationalisme går højt, og begreber som tolerance, tænkefrihed og religiøs 
intolerance gennemsyrer de fleste artikler i det forestående udvalg. Mennesket 
er sat i centrum, og der redegøres mere for det empirisk erfaringsmæssige ved 
naturen end Guds uransagelighed, når de mere spekulative eller uforklarlige 



årsager ved den menneskelige tilværelse skal forklares. Af samme grund 
fylder artiklen om Metafysik kun ti linjer, mens artiklen om Dyr fylder ni 
sider, og artiklen om kunst (hovedsageligt de mekaniske) får fjorten, og 
begge er rigt suppleret med illustrationer. Artiklen om Metafysik er skrevet af 
Diderot, og begrebet defineres som ”videnskaben om tingenes grund”. Disse 
tings metafysik giver kun mening i praktiserende kunstneres aktiviteter hos 
f.eks. maleren, digteren og geometrikeren. Når ”man begrænser metafysikkens 
genstand til nogle tomme og vilkårlige overvejelser over tiden, rummet, 
materien og sindet, er det en foragtelig videnskab […]” (s. 228).
Artiklen om Metafysik er en meget subtil kritik af kristendommen, og læser 
vi yderligere artiklerne om Fanatisme, Intolerance, Overtro, Tænkefrihed, osv. 
er kritikken langt mere udtalt. Under opslaget Intolerance skriver Diderot, 
med tydelige reminiscenser til Locke, at den ”kirkelige intolerance består i at 
betragte som forkert enhver anden religion end den, som man selv bekender 
sig til” (s. 180).
Det undrer derfor ikke, at religion og teologi ikke har fået tildelt nogen gren på 
encyklopædiens Francis Bacon-inspirerede kundskabstræ. Som i opslaget om 
Metafysik sættes der en tydelig grænse for, hvad der kan vides, og hvad der ikke 
kan vides. Religion er allerhøjest et supplement til den sikre viden, vi kan erfare 
fra naturen. Her bliver mennesket igen sat i centrum, og encyklopædisterne 
tager udgangspunkt i dets evner omsat i erkendelsesformer: ”Historien er 
kommet fra hukommelsen, filosofien fra fornuften og poesien fra fantasien. 
En frugtbar opdeling, hvori selv teologien passer ind, for i denne videnskab 
kommer kendsgerningerne fra historien og relaterer sig til hukommelsen,” 
som Diderot og d’Alembert fremhæver i deres Prospekt (s. 16). Og her forholder 
bevidstheden sig til sit indhold ved hukommelsens mekaniske indsamling og 
opbevaring af ideer, fornuftens refleksion over direkte ideer og fantasiens evne 
til at efterligne genstande.
Det står meget hurtigt klart, at encyklopædisterne har et stort opgør med kirken 
mere end med enevældet og staten. Kristendommen, og religioner generelt, er 
et slør foran fornuften, og den forhindrer mennesket i at se sandheden og i at 
fuldbyrde et tolerant samfund. Kirken vil ”pålægge samvittigheden nogle love 
og en universel regel for handlingerne. Man skal oplyse og ikke tvinge” (s. 
180). Det er kirken, og ikke monarkiet og enevælden, som er symbolet på den 
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undertrykkende magt, da den bygger på regler formet af fanatisme og overtro.
Med en monark som fædrelandets suveræn kan staten tegne et i bedste 
forstand borgerligt samfund for folket. Monarkens magt er stadig begrænset 
af naturretten, hvor frihed, fællesvilje og retfærdighed beror. Samfundet 
er derfor underlagt en række vedtagne regler og love, som sikrer borgernes 
sikkerhed. I sidste ende har vi alle en naturlig frihed, for ”fra naturens hånd 
fødes alle mennesker frie, dvs. at de ikke er underlagt en herres magt, og ingen 
har nogen ejendomsret over dem” (s. 241). Med denne naturlige frihed opstår 
den naturlige lighed, ”som der er mellem alle mennesker alene i kraft af deres 
naturlige beskaffenhed” (s. 242).
Denne lighedstanke er nok blandt encyklopædiens største bedrifter, da 
den ikke kun diskuteres spekulativt, men også konkret undersøges. For 
folket i fædrelandet er nok så meget dem i samfundets øverste lag, som det 
er arbejderne og bønderne, eller som Louis Chevalier de Jaucourt (1704-
1780) så bittert skriver i opslaget Folket: ”Hvem ville tro, at man i vore dage 
vover at hævde denne infame politiske maksime om, at sådanne mennesker 
[arbejderen og bonden, red.] ikke bør leve i gode kår, hvis man vil have, at de 
skal være foretagsomme og lydige (s. 140).”
Dette sociale perspektiv, hvor folket er en del af et borgerligt samfund, 
løber som en rød tråd gennem encyklopædien og hele oplysningsprojektet 
generelt. Kirkens tvingende bånd skal løsnes, analfabetismen overvindes og 
folket skal oplyses. I forlængelse af denne folketanke fik beskrivelserne af de 
moderne maskiner også, som noget nyt, relativt meget plads i encyklopædien. 
Under opslaget Kunst fylder de mekaniske kunster størstedelen af artiklen. 
En lang række håndværkeres teknikker og produktionsmetoder kom 
frem i lyset til stor forargelse for de mange laug, som sad tungt på deres 
forretningshemmeligheder. Her blev der skabt en grobund for et nyt samfund, 
som var mere industrielt og dynamisk end tidligere tider.
De udvalgte artikler i Den Franske Encyklopædi i dens nye oversættelse kan 
på alle måder anbefales. Og med Frank Beck Lassens spændende og meget 
udførlige efterskrift præsenteres vi for hele det encyklopædiske projekt med 
masser af gode læsehenvisninger. Man forundres over det letlæselige og 
moderne sprog, som går igen i de fleste artikler. Yderligere øges læselysten 
af den personlige stil, som gennemsyrer de fleste opslag. Vigtigst af alt viser 



det os, at der altid sidder et fortolkende menneske bag hvert opslag. Med 
Wikipedia som det efterhånden største opslagsværk, kan der ofte savnes en 
tydelig forfatter bag disse artikler. Al information udlægges som sandheder, 
der ofte mangler nuancer, kritik og perspektiver. Som Kant skrev som 
Oplysningstidens mantra, Sapere aude, eller som Diderot fremhæver om 
eklektikeren: ”Han vover at tænke selv[…]” (s. 64).

Den fulde version af Den Franske Encyklopædi kan læses på originalsproget på 
https://encyclopedie.uchicago.edu/ og i engelsk oversættelse på http://quod.
lib.umich.edu/d/did/.

Søren Rosenberg Pedersen
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ET FASCINERENDE UDSTILLINGSKATALOG OVER  
INDUSTRIALISERINGENS MANGE FORTOLKNINGER

Geoffrey Cantor (red.):
The Great Exibition: A Documentary History, bind 1-4
Pickering & Chatto, 2013
1776 sider, £350

Den store verdensudstilling i London i 1851, eller The Great Exhibition of the 
Works of All Nations, som den fulde titel lød, er måske en af de mest ikoniske 
begivenheder i videnskabens, teknologiens og industriens historie. Det 
vurderes at der, i løbet af de 141 dage udstillingerne var åbne for publikum 
i det til lejligheden opførte Crystal Palace, gik ikke mindre end 6 millioner 
mennesker igennem billetlugen, mere end 100.000 besøgende på de travleste 
dage. I standardfortællingen bliver denne store udstilling, som skulle blive 
en af de mest kendte i en lang række af lignende internationale begivenheder, 
udlagt som teknikkens og videnskabens store sejrsfest; som briternes 
manifestation af deres industrielle og økonomiske overmagt. Udstillingen 
er ligeledes blevet beskrevet som en overvejende sekulær begivenhed, hvor 
videnskaben og industrien beviste sine evner til at samle menneskeden på 
tværs af nationaliteter og kontinenter. 
The Great Exibition: A documentary history er en enormt omfangsrig samling 
af primær kildemateriale fra planlægningen, afviklingen og modtagelsen 
af verdensudstillingen. Hermed har den britiske videnskabshistoriker 
Geoffrey Cantor frembragt en eminent kilde til at fortælle en langt mere 
nuanceret historie, ikke bare om denne ene verdensbegivenhed, men om 
hvilke betydninger videnskab, teknologi og industri kunne have i midten 
af 1900tallet, i England i særdeleshed, men også i Europa mere generelt. I 
sin oplysende og velskrevne introduktion til samlingen, forklarer Cantor 
hvordan de traditionelle narrativer som verdensudstillingen normalt sættes 
ind i, kan føres tilbage til initiativtagerne til udstillingen, Prins Albert, 
Dronning Victorias ægtefælle, og embedsmanden og opfinderen Henry 
Cole. De oprindelige forslag og de efterfølgende programskrifter knytter 



kraftigt an til en idé om videnskabelig internationalisme som kommer til 
udtryk i forestillingen om at denne verdensbegivenhed i videnskabens og 
industriens navn ville føre til nye stadier af global fred og samhandel, foruden 
respekt og anerkendelse til Storbritannien. Cole indleder således klart sin 
introduktionstekst fra det officielle udstillingskatalog med at skrive, at ”næppe 
kunne en udstilling som denne have fundet sted på et tidligere tidspunkt i 
historien, og muligvis ikke hos noget andet folk end vores” (1: 211). Med en 
så mangesidig samling fra debatten om formålet og effekterne af at afholde 
en verdensudstilling, giver Cantor os en mulighed for at dykke ned i en tids 
videnskabelige diskurs og forfølge alle de tematikker – religiøse, politiske, 
æstetiske – som ellers let bliver overskygget af det narrativ som arrangørerne, 
med stor succes, har bidraget til.
 Tekstudvalget er inddelt kronologisk i otte sektioner fordelt over de fire tykke 
bind. Hver sektion er forsynet med en kort introduktion af udvalget, og hvor 
det er relevant, er teksterne yderligere inddelt i undergrupperinger som Cantor 
præsenterer og derved placerer i det samtidige kulturelle og intellektuelle 
landskab. Første bind indeholder dokumenter vedrørende organiseringen af 
udstillingen samt de første reaktioner på forslaget. Reaktionerne fortsætter 
ind i andet bind hvor vi finder henholdsvis nationalistiske, konservative, 
religiøse og radikale stemmer, som ytrer sig om udsigten til denne aldrig før 
sete begivenhed. Protesterne hørtes allerede da udstillingen blev forestået 
to år forinden, og hele tiden bliver der talt op imod arrangørernes tro på 
videnskabens civiliserende kraft. Frygten for det fremmede fylder enormt i 
debatten. Man er bekymret for industrispionage, for invasion af fremmede 
lande og religioner, samt økonomisk fiasko. Vi finder også strid om beliggenhed 
i forhold til hvem der bliver begunstiget af de mange udenlandske besøgende 
man forventede ville komme, og diskussioner om arbejdsforhold blusser op, 
ligesom patentspørgsmål også rejses. Omvendt er der også dem som udtrykker 
optimisme i forhold til spredningen af kristendommen. Verdensudstillingen 
blev nemlig ikke kun set som det sekulære foretagende det senere er blevet 
tolket som, men kunne i samtiden også læses som et redskab for religionen; 
som Guds middel til at bringe hedninge til London for at omvende dem. 
Andet bind forsættes og afsluttes derpå med dokumentation af selve 
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åbningsdagen, 1. Maj 1851. Tredje bind indeholder uddrag fra guides til 
udstillingen, og andet materiale rettet mod de besøgende. Det indeholder 
også første del af en større samling reaktioner og beretninger fra besøgende 
under udstillingen, i form af uddrag fra dagbøger, breve og aviskommentarer 
skrevet under udstillingen. Øjenvidneberetningerne fortsætter i fjerde og 
sidste bind med blandt andet udenlandske beretninger. I bind fire får vi 
en sektion med 15 forskellige samtidige perspektiver eller tolkninger på 
betydningen af verdensudstillingen. For nogen blev udstillingen tolket som en 
magtdemonstration og en cementering af den hvide mands overherredømme 
over resten. For andre åbenbarede udstillingen Storbritanniens position, eller 
mangel på samme, som den ledende nation indenfor industri, teknologi, 
design osv. Som generelt for samlingen fornemmes en konstant kamp mellem 
nationalistiske og internationalistiske tolkninger af verdensudstillingens 
udbytte. Fjerde bind slutter med dokumentation af afslutningsceremonien 
og diskussionerne om hvad der efterfølende skulle ske med Joseph Paxtons 
imponerende bygningsværk Crystal Palace. Cantor har forsynet hele værket 
med et solidt indeks, samt en fyldig bibliografi over både sekundære og 
primære titler til videre studier.
Det er klart, at når man laver et udvalg må man også foretage fravalg. 
Forlaget Pickering & Chatto kunne, i og for sig, have lavet endnu fire bind 
bare med eftervirkningerne, og hvilken betydning verdensudstillingen 
er blevet tilskrevet sidenhen, hvis det var det som var projektet. Styrken 
ved den meget snævre tidsafgrænsning (fra forslaget først blev fremstillet i 
1849, til refleksionerne over udstillingen af tidens mest indflydelse britiske 
videnskabsmand William Whewell i 1852) er efter min opfattelse at det giver 
Cantor mulighed for at give en utrolig tyk beskrivelse af hvad videnskab og 
teknologi betød i lige netop denne tid. 
The Great Exibition: A documentary history er naturligvis ikke tiltænkt en 
plads på enhver idé- eller videnskabshistoriestuderendes private bogreol. Det 
er den for nørdet og ikke mindst for dyr til. De fire bind er beregnet til at indgå 
i forskningsbiblioteker hvor de kan tilgås af alle, fra grundfagsstuderende til 
forsker, med interesse i forhold som videnskab/samfund, videnskab/historie, 
videnskab/religion, videnskab/marked eller videnskab/æstetik. I denne 



samling er der stof til utallige universitetsopgaver og jeg vil mene at den 
vil være mere end egnet til formålet da man her får adgang til ét samlet og 
utroligt mangesidigt tekstkorpus på en gang. Cantor har gjort et imponerende 
arbejde ved at samle og præsentere os for en stor del af de stemmer som omgav 
den ikoniske verdensudstilling i 1851, men det er den efterfølgende forsknings 
opgave at fortolke det der blev sagt. 

Thomas Palmelund Johansen

anmeldelser



261

HVAD REVOLUTIONEN FORTÆLLER OS

Hannah Arendt, oversat af Joachim Wrang, med efterskrift af Mikkel Thorup:
Om Revolution,
Forlaget Klim, 2012
362 sider, 329 kr.

Den tysk-amerikanske filosof Hannah Arendts Om Revolution kan læses på 
dansk. Bogen er oversat af Joachim Wrang for Klim og er den seneste i en 
række af Arendtoversættelser i løbet af de sidste ti år, som tæller Menneskets 
Vilkår (2005), Eichman i Jerusalem (2008) og diverse mindre tekster i 
udgivelsen Eksistens og religion (2010). 
Bogen udkom oprindeligt i 1963, altså midt i en tid, hvor vestlige stater 
kæmpede mod løsrivelsesbevægelser i kolonierne og hvor den politiske 
radikalisme ulmede i Europa og USA. Revolutionstemaet var altså i den 
grad relevant, da Arendt skrev teksten og det kan nok næppe hævdes at være 
mindre vigtigt nu, hvis vi tager de seneste års begivenheder i Mellemøsten og 
det sydlige og centrale Europa i betragtning.
Som Mikkel Thorup påpeger sidst i sit efterskrift, er Om Revolution 
ikke blevet læst seriøst af revolutionshistorikerne, men er i stedet blevet 
behandlet som et bidrag til den politiske teori. Det er for så vidt forståeligt 
nok, for Arendts erklærede mål med bogen er ”at forstå, hvad en revolution 
egentlig er – revolutionens generelle konsekvenser for mennesket som et 
politisk væsen, dens politiske betydning for den verden vi lever i, dens rolle i  
moderne historie.” 
Bogen har altså høje ambitioner og giver samtidig ikke meget for traditionelle 
skel mellem discipliner. Visse steder skriver Arendt idéhistorisk om den 
revolutionære traditions ophav. Andre steder skriver hun som en historiker 
eller sociolog, som ønsker at forstå materielle og kulturelle forskelle mellem 
den amerikanske og den franske revolution. Grundlæggende er det dog 
tydeligt, at her er tale om en filosof, der vil beskrive den måde, fundamentale 
menneskelige udtryk som sprog, handling og engagement kommer til syne i 
vores fælles verden, når revolutionære situationer indtræffer.



Derfor er det heller ikke overraskende, at Arendt starter i det filosofiske 
hjørne, nemlig med erklæringen om, at ”revolutioner er de eneste 
politiske begivenheder, der direkte og uafvendeligt konfronterer os med 
begyndelsesproblemet”, fordi de er ”uløseligt forbundet til den opfattelse, at 
historiens gang begynder forfra”.
Evnen til at sætte nye handlingsforløb igang er for Arendt udgangspunktet for 
forståelsen af mennesket som et politisk væsen. Det er denne evne der er i spil, 
når en ny samfundsorden grundlægges. Det er også i lyset af muligheden for 
nye begyndelser at vi må forstå det tilsyneladende paradoks, der opstår, når 
en ny forfatnings lovkraft kan fungere uden rod i den forudgående juridisk 
orden. Netop derfor er revolutionen vigtig, for den konfronterer os med en af 
den politiske teoris grundlæggende udfordringer: Forholdet mellem en stabil 
politisk orden, og så den voldsomme handling, som skabte den.
For at finde ud af hvad begrebet ”revolution” henviser til idag, sporer Arendt 
den udvikling, som går forud for den moderne brug af ordet. Hun påpeger, 
at Copernicus brugte det til at beskrive himmellegemernes cirkulære baner 
og at denne betydning følger ordet ind i det politiske vokabular. Udtrykket 
”revolution” bliver således første gang politisk, da det engelske monarki 
genindførtes efter borgerkrigen. Her bruges det til at beskrive et voldsomt 
politisk udsving og en efterfølgende tilbagevenden til en normaltilstand.
Efterhånden bevæger ordet sig dog væk fra sin oprindelige betydning, og 
under revolutionen i Frankrig i 1789 ses for første gang en brug, som vi kan 
genkende idag. Nu henviser ordet nemlig til den voldsomme omvæltning, 
som adlyder sin egen lov og er komplet uoverskuelig for de mennesker, der 
deltager i den.
Først her bliver revolutionen som fænomen og begreb til et filosofisk problem 
for Arendt. For nu får den et historiefilosofisk islæt, som hun ikke kan 
udstå. Tanken om en revolutionær omvæltning bliver efter 1789 til en idé 
om et samfunds retningsskift, udløst med en sådan kraft, at selv de ledende 
revolutionære ikke kan lægge en fast kurs gennem begivenhederne. I stedet for 
at være enkeltgruppers opstande mod statsmagten, bliver revolutionerne nu 
tænkt som en manifestation af historiens indre nødvendige og usynlige logik. 
Revolutionen udtrykker altså nu en struktur, som træder bag om ryggen på 
den enkelte, men som bestemmer staters skæbner. 
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Det er et vigtigt anliggende for Arendt at redde revolutionsbegrebet fra denne 
type historiefilosofi, som hun beskylder for at begå en simpel fejlslutning: 
Forvekslingen af aktørens og tilskuerens perspektiv. Herved mister man 
blikket for at politiske handlinger altid er åbne og omskiftelige, inden de 
er overstående. I stedet for at forstå menneskelige handlinger ud fra deres 
endelige resultater, som først kommer til syne for os som historie, vil Arendt 
bygge sin politiske teori på antagelsen om at menneskenes mulighed for at 
handle aldrig er udtømt: Selv historiske processers nødvendighed kan ikke 
stække menneskenes evne til i fællesskab at ændre samfundenes forløb.
Arendt udfolder sin kritik af den totaliserende form for historietænking 
gennem en undersøgelse af forskellene på revolutionerne i Frankrig og de 
engelske kolonier i Nordamerika. Udgangspunktet er spørgsmålet om, hvorfor 
revolutionen i Frankrig endte i terror, mens der i kolonierne blev vedtaget en 
forfatning, som stadig står ved magt. 
Den mest kontroversielle del af Om Revolutions forklaring på successen i den 
ny verden, er uden tvivl hendes betoning af fraværet af materiel nød blandt 
kolonisterne. Det er afgørende for Arendt, at sulten aldrig blev et politisk 
fænomen i Amerika. Når først kroppens biologiske nødvendighed bliver en 
politisk motivation, er det reelt umuligt at bevare fokus på grundlæggelse af 
de institutioner, der kan sikre den politiske frihed. Det er i dette øjeblik, at 
Arendt mener at ”friheden ofres for nødvendigheden”.
Det kan ikke undre, at Arendt var upopulær på tressernes venstrefløj, for 
idéen om at politikkens mål er folkets lykke – en forestilling som hun ser 
fuldt udfoldet hos Marx - kalder hun ”den politisk set mest skadelige doktrin 
i den moderne tidsalder”. Netop nøden og medlidenheden med de forarmede 
masser ledte franskmændene væk fra den oprindelige politiske opgave, nemlig 
udformningen af en ny forfatning og sikringen af den skrøbelige frihed, som 
vokser frem i de sjældne politiske øjeblikke. 
Her er det dog vigtigt som læser at være opmærksom på, at når Arendt skriver, 
at polikkens primære mål ikke bør være at folkets lykke – eller dets udfrielse 
fra nød – er det ikke udtryk for en konservativ afsmag for revolutionære 
projekter. Det er simpelthen fordi ”folkets lykke” for Arendt forudsætter 
”folkets enhed” – og opfattelsen af folket som en enhed, med en enkelt vilje, 
som trodses af enkeltindividers afvigelser, er første skridt på vejen mod 



terroren. Den gode politiske handling vokser ud af et spontant samarbejde 
mellem mennesker, som ikke kan have en fælles vilje fordi de har forskellige 
perspektiver på verden, men som alligevel kan finde sammen om at stræbe 
efter et fælles mål.
Her skinner Arendts antagelse om magt igennem. Magt skabes gennem 
organisering og politisk handling og allermest afgørende: Deling af magten i 
en forfatningssikret orden skaber mere magt og ikke mindre.
Denne opfattelse af politisk magts grundlæggende karakter er grunden 
til, at Arendt peger på vigtigheden af før-revolutionære traditioner for 
rådsdemokrati og organisering af formelle organer. Denne praksis opstod af 
de tidlige kolonialisters behov for at kunne udveksle løfter og lave aftaler i 
opbygningen af nye samfund på det vilde Nordamerikanske kontinent. Her 
skabtes et helt afgørende fundament for de politiske organer, som opstod 
under frihedskrigen mod englænderne. Fraværet af denne vigtige type af 
eksperimenter i selvstyring i det enevældige Europa, betød at de revolutionære 
i Frankrig forsøgte at lokalisere udgangspunktet for republikkens magt i 
folkets suveræne enhed, i stedet for i folkets kontinuerlige diskussion og 
koordinering. Dette var deres skæbnesvangre fejl.
Selv om Arendt ofte kritiseres for at anlægge et metafysisk, og sine steder 
nærmest religiøst, blik på forholdet mellem politisk handling og den 
menneskelige eksistens, idealiserer hun langt fra resultatet af den amerikanske 
republiks grundlæggelse. Faktisk påpeger hun i bogens sidste kapitel, at 
selvom Amerikanerne gennemførte en stor og vigtig politisk handling og 
fik sikret en fungerende forfatning, formåede de ikke at løse revolutionens 
allermest centrale problem, nemlig spørgsmålet om, hvordan man giver den 
brede befolkning adgang til den løbende genforhandling af republikkens 
grundlag. Republikken blev istedet et elitært, administrativt foretagende for 
de få veluddannede og rige. Den spontane demokratiske deltagelse visnede 
bort og kom aldrig til at udgøre det fundament for institutionerne, som 
Arendt mente den kunne være blevet.
Om Revolution er et oplagt værk at oversætte, for bogen ligger i klar forlængelse 
af den mere fænomenologiske Menneskets Vilkår, der som nævnt blev oversat 
allerede i 2005. Med denne nyeste oversættelse bliver de abstrakte beskrivelser 
af menneskenes politiske vilkår, som findes i bogen fra 2005, gjort levende og 
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konkrete i Arendts behandling af historiske forløb. Om Revolution er derfor 
en vigtig bog for de garvede læsere, men kan samtidig være et godt sted at 
starte for dem, der gerne vil skyde sig ind på Arendts politiske teori. 
Selve oversættelsen af  Om Revolution har resulteret i en læsevenlig tekst, 
hvilket er overraskende, når man tager bogens teoretiske emne og høje 
ambition i betragtning. Joachim Wrang har bevaret en tæt forbindelse til 
originalteksten, men har alligvel formået at gøre Arendts lange sætninger 
klare og lette at læse. Dette er glædeligt for Om Revolution er ikke et af 
Arendts mest læste værker herhjemme og med denne gode oversættelse, kan 
der forhåbentligt rådes bod på det nu. 

Niels Glæsner



TALEN BEGYNDER EF TER DØDEN: MICHEL FOUCAULTS KIRURGISKE PEN

Michel Foucault, i samtale med Claude Bonnefoy,  
redigeret af Philippe Artiéres:
Speach Begins after Death.
Minnesota University Press, 2013
85 sider, $24,95. 

Som ung medicinstuderende oplever jeg at blive undervist af min egen 
fars gamle anatomilærer. En da pensioneret sygehuslæge, som ikke alene 
omhyggeligt manuducerer os lægerekrutter i, hvordan menneskeheden er 
binært opdelt i læge- og patientmennesker. Den gråsprængte kirurg vejleder 
os tillige kyndigt gennem anatomifagets dissektionsstudier. Pædagogiske 
lægeøvelser, hvor skalpellens sirlige snit får de døde kroppes skjulte sandhed 
i tale. 
En lignende oplevelsesfigur udgør kernen i et helt usædvanligt interview 
med Michel Foucault. Le beau danger: Entrieten avec Claude Bonnefoy 
er nu endelig blevet offentliggjort og oversat til internationalt engelsk fra 
arkiverne hos L’Association pour le Centre Michel  Foucault  i  Par i s .  I 
1968 indgår Claude Bonnefoy nemlig i en ganske særlig dialog med den 
fremadstormende franske idéhistoriker. Omkring Foucaults levede erfaring 
af sine egne skriverier. Eller rettere, hans personlige forhold til det at skrive. 
Litteraturkritikeren Bonnefoy får hermed Foucault til at vende sin egen 
kritiske tilgang til forfattersubjektet på hovedet. Foucault bliver nemlig blandt 
andet kendt for at proklamere forfatterens død. Med andre ord advokerer 
han for en nødvendig adskillelse mellem den forfattede tekst og forfatterens 
selvudtryk. Det gør Foucault ikke mindst i den næsten samtidige forelæsning 
Qu’est-ce qu’un auteur? ved Société française de philosophie den 22. februar 
1969. Dialogen med Bonnefy formår imidlertid at ophæve adskillelsen. 
Nemlig ved at få skabt en kobling imellem Foucaults egen selvbiografi og 
hans professionelle mål og metoder som skribent. På den måde fremstår det 
bevarede og nu offentliggjorte interview som en af Foucaults mest personlige 
erklæringer om sine egne skriverier.
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Foucault bliver født i 1926 og vokser op i den franske provinsby Poitiers som 
både søn og barnebarn af kirurger. Henholdsvis en far og morfar, der såvel 
praktiserer kirurgi som underviser lægestuderende i anatomi. Desuden er 
faren tredje generation af læger, der bærer slægtsnavnet Paul Foucault. Som 
blandt andre den britiske Foucault-biograf David Macey skildrer det, må den 
senere så berømte idéhistoriker udkæmpe en voldsom kamp imod sin fars 
forventninger. Stærke ønsker om at han løfter arven og går i sine fædrene 
fodspor. Den unge Paul-Michel ender alligevel med at undvige lægestudiet 
og forfølger i stedet sin personlige interesse for historie og filosofi. Resten af 
livet får hadet til faren ham dog til at benægte brugen af familiefornavnet 
Paul. Interviewet fra 1968 er imidlertid klinisk renset for ethvert spor af 
denne urkonflikt. Ganske vist er dialogen meget personlig, men Bonnefy og 
Foucault undgår behændigt at bevæge sig ind på private forhold. Samtidig 
viser dialogen, at både videreførelse og brud med den fædrene arv udgør en 
nøgle til at forstå Foucaults skriverier. 
Dialogen med Bonnefy afslører for det første, at Foucault udøver sin 
skribentvirksomhed efter en kirurgisk grundmodel. Ganske vist lader 
han ikke til at forstå sit arbejde som en operation. Til gengæld skildrer 
Foucault skrivesituationen som en særlig form for obduktion. Således er 
procedurens grundlæggende formål at kunne bestemme sandheden om de 
afdødes forudgående sygdomme eller skader. Samtidig lader Foucault også 
sin skriveproces omfatte dén blotlæggelse af venerne og hjertet i de andres 
lig, som indgår i dissektionens undersøgelse af kredsløbenes struktur. 
Obduktionen repræsenterer netop en af grundteknikkerne i retsmedicinen, 
hvis vision gerne udtrykkes i mottoet ”levende lærer af de døde”. Det er da 
også lige præcis på grund af den gendigtede obduktionsmetode, at Foucault 
altid skriver om fortiden og undviger nutiden. Det handler nemlig om en helt 
igennem klinisk omgang med andre menneskers tale i det omfang, de antages 
at være døde. Pennen omdannes hermed til en skalpel, der sirligt blotlægger 
talens strukturelle kredsløb og funktionsmåder. Målet er at stille en diagnose 
af sandheden om det døde. Skalpellens fører oplever i den forbindelse 
pennens arbejde som fløjlsbløde snit. Mens omgivelserne snarere opfatter 
aggressiviteten og den kliniske præcision. Som skalpelfører forstår Foucault 
da også hverken sig selv som historiker eller filosof men derimod som en helt 



særlig slags læge, der benytter sig af en omarbejdet klinisk metodologi. I den 
sammenhæng drager Foucault tillige en parallel til Friedrich Nietzsche, der 
netop begriber sin historiske filosofi i medicinske termer som en diagnose og 
terapi af kulturen. Hos Foucault bliver det terapeutiske mål om helbredelse 
så blot erstattet af en forestilling om den frie tale. Et par år senere kommer 
han til at uddybe sin parallel til Nietzsches terapeutiske-diagnostiske projekt 
i artiklen Nietzsche, la généalogie, l’historie fra 1971.
Den knivskarpe dialog får på flere måder blotlagt Naissance de la clinique som 
hjertet i Foucaults forfatterskab. I værket fra 1963 om hospitalsklinikkens 
fødsel finder vi en ganske afgørende fremstilling af den lyttende læge, som 
skærer igennem patientens tale for at åbenbare kroppens tavse sandhed. 
Ifølge Foucault var hans egen opvækst i Poitiers netop præget af lægemiljøets 
udprægede devaluering af talen. Hans omvendelse af familiearven består så 
omvendt i at afsløre den umiddelbart forekommende men alligevel ofte skjulte 
tale i vores nære omgivelser, som helt igennem styrer vores blik og vores viden. 
Det gælder selvsagt også for lægens blik og viden. 
Foucaults middel er alligevel den kliniske metodologi. Som i den 
moderne lægevidenskab er karakteriseret ved en asymmetrisk relation. 
Med eksempler fra sin opvækst viser Foucault, at den binære opdeling 
mellem læge- og patientmennesket ganske interessant medfører en speciel 
virkelighedsopfattelse blandt læger. Lægerne forestiller sig nemlig gerne, at 
de selv er beskyttede mod at blive ramt af de sygdomme, som per definition 
er patienternes. Foucaults ambition er lige præcist at demonstrere, hvordan 
medicinen og sygdommen er dannet parallelt i en særlig relation til hinanden. 
Samtidig udgør den kliniske relation en slags omdannelse af den pastorale 
relation. Idet den medicinske rationalitet erstatter den religiøse etik, 
sundheden erstatter frelsen og lægeprofessionen overtager præsteskabets 
magiske prestige. 
Den kliniske distance bliver på en særlig måde dobbelt i relationen mellem 
psykiatrien og de sindssyge, som Foucault undersøger i Histoire de la folie à 
l’âge classique fra 1961. Her bliver de gale ikke alene sindssyge ved at blive 
genstand for psykiatriens distancerende blik. I dialogen uddyber Foucault, 
hvordan psykiatrien også selv bliver distanceret som et andenrangs speciale 
af den organiske lægevidenskab. Sidstnævnte har ikke mindst en tendens til 
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at anskue sindssygdom som falsk sygdom, der bryder den organiske patologis 
sandhed.  I den forbindelse erklærer Foucault, at målet med hans skriverier 
består i en ambition om at ryste vores konventionelle hierarkier af værdier. 
For at kunne blotlægge hemmelighederne ved vores viden. 
Foucaults brug af den kliniske metodologi er netop selv baseret på en distance. 
Fra det døde. Samtidig fører hans skriverier ham også hen imod døden. 
Nemlig idet han lader sin egen eksistens opsluge af skrivearbejdet og dermed 
af dets iboende distance. 
Den vedvarende udgivelse af Foucaults efterladte materiale giver stadig nye 
indblik i en idéhistoriker, der på mange måder forsøgte at gøre sig selv anonym 
i sine skriverier. Den selvbiografiske dialog med Bonnefoy er ikke mindst 
særlig interessant, fordi den formår at sætte Foucault på spil og personificere 
hans skriftlige arbejde. Desuden leverer dialogen fornyet inspiration til 
mulighederne for at anvende en klinisk metodologi i idéhistorikerens 
maskinrum. Samt ikke mindst til diskussionerne af relevante metodetilgange 
til medicinens og psykiatriens idéhistorie. 

Anders Dræby Sørensen  



ÅH, AL DEN ÆVL OG KÆVL! DE MANGFOLDIGE OFFENTLIGHEDER

Ellen Krefting, Aina Nøding & Mona Ringvej:
En pokkers Skrivesyge – 1700-tallets Dansk-Norske Tidsskrifter mellom  
Sensur og Ytringsfrihet
Scandinavian Academic Press, 2014
345 sider, 399 NOK

I den europæiske idéhistorie er 1700-tallet foruden filosofi, oplysning og 
revolutioner berømmet for opkomsten af den læsende, diskuterende og 
publicerende offentlighed – eller den borgerlige offentlighed, som Jürgen 
Habermas berømmeligt har betegnet fænomenet. Andre forskere, som Jens 
Arup Seip og James van Horn Melton, har, med henvisning til at denne 
offentlighed ikke var forbeholdt borgerskabet alene, foretrukket at tale om 
fremkomsten af den opinionstyrede enevælde eller den oplyste offentlighed. 
Uanset hvilken betegnelse man foretrækker, var denne omdannelse af den 
offentlige sfære unægteligt centralt for den politiske såvel som den kulturelle 
udvikling i Europa gennem det lange 1700-tal. Ser man nærmere på denne 
udvikling, fremstår udbredelsen af de populære uge- og månedsblade, eller 
tidsskrifter som de sidenhen blev betegnet, som en særlig vigtig komponent. 
Fra tidlige eksempler som Le Mecure galant i 1670’ernes Paris til lanceringen 
af mere formfulde skrifter som The Spectator og The Tatler i det tidlige 1700-
tals England, var tidsskriftet en hurtigt voksende og populær genre, der 
på sin vis var med til at revolutionere tilgængeligheden og cirkulationen af 
informationer for den brede offentlighed. 
Det er netop historien om tidsskriftets udbredelse og bidrag til offentlighedens 
opkomst i 1700-tallets Danmark-Norge, der er fokusset i den nyligt 
udkommende norske bog En Pokkers Skrivesyge. I tvillingeriget Danmark-
Norge såvel som i Europa vakte den stadig ekspanderede og publicerende 
offentlighed både begejstring og bekymring. De trykte medier udviklede sig 
med al hast gennem 1700-tallet mod at inkludere en stadig bredere og mere 
mangfoldig læser- og forfatterskare. Hermed skabtes et nyt rum med potentiale 
ikke kun for dannelse, men også for magtkritik, satire og undergravende 
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spot (s. 10). Ikke uden grund så mange kritikerne med stigende bekymring 
til mens kongemagten gennem censur med besvær forsøgte at kontrollere 
denne udvikling. Bag En Pokkers Skrivesyge, der er skrevet som et samlet værk 
og ikke en antologi, står en norsk trio af idé-, litteratur- og boghistorikere, 
henholdsvis Ellen Krefting, Aina Nødig og Mona Ringvej. Udgivelsen og 
samarbejdet er blevet til i forbindelse med et netop udløbet forskningsprojekt 
Mangfoldige offentligheder ved Universitetet i Oslo. Gennem bogens i alt 
11 kapitler udforsker forfatterne således en række perspektiver på netop 
offentlighed, dog primært set gennem tidsskriftets udbredelses-, genre- og 
idéhistorie.
Hvor mange tidligere historiske studier har haft en tendens til at sætte 
begreber som offentlighed, opinion og fornuft i ental, er det en central pointe 
hos forfatterne at demonstrere den historiske variation i publicerede skrifter, i 
form som i indhold, i denne periode. Her er tidskrifterne særligt illustrerende 
for, hvad man kunne kalde den brede, folkelige og mangfoldige oplysning. 
I tidsskrifterne publiceredes således en enorm alsidighed af skrifter, hvori 
underholdning og politik blandes med mere eller mindre almene diskussioner 
om moral, politik, kultur og magt. Tidsskrifterne gav endvidere en hurtig og 
nem adgang til nyheder og information og blev af denne grund et medie, 
der mindskede afstandene i Europa. Trods bogens nordiske fokus bevares 
det Europæiske udblik således hele vejen igennem bogen. Som forfatterne 
understreger, var udviklingen af tidsskriftet som medie en del af en bredere 
europæisk transformation af offentligheden mod at blive et tætknyttet, 
kosmopolitisk informationskredsløb. Igennem bogen behandler forfatterne, 
ud fra denne europæiske baggrund, offentlighedens udvikling i Danmark-
Norge fra en række perspektiver, f.eks. fra enevældens synspunkt, gennem 
censurlovning samt gennem forskellige berømte personers, såsom Ludvig 
Holbergs, sammenstød med samme, den spatiale dimension af offentligheden 
i klubber, på gaden eller i kaffehusene, publikummets eller læserskarens 
opkomst, rolle og praksis, specifikke tidskrifters litterære historie som Den 
danske Spectator og Den patriotiske Tilskuer samt det intellektuelle miljøs 
idéhistorie.
Afslutningsvis tager forfatterne en kritisk diskussion med de hidtidigt mest 
indflydelsesrige studier og teoretiseringer over offentlighedens historie i 



Danmark-Norge, nemlig henholdsvis Edvard Holm, Jens Arup Seip og Jürgen 
Habermas. At tale om den offentlige mening eller den borgerlige offentlighed 
er, som forfatterne skriver, ikke kun unuanceret, men decideret uforenlig 
med den mangfoldighed hvormed 1700-tallets offentlighed udfoldede sig 
(s. 284). I denne henseende fremstår tidsskrifterne, trods deres ofte oversete 
rolle i forskningen, som et af de mest folkelige medier, der havde en anseelig 
indflydelse på forskellige opinions- og oppositionsdannelser i enevælden. 
Tidsskrifterne var ’mødepunkter’ for alverdens ’tendenser, ideer, praksisser og 
interesser’ og derfor en drivkræft i offentlighedens historie (s. 287).
Bogen henvender sig uden tvivl til alle med interesse for 1700-tallet samt for 
offentlighedens historie generelt. Bogen, der i øvrigt er rigt illustreret, er både 
velskrevet, informativ og interessant om end man til tider savner en lidt mere 
stringent progression kapitlerne imellem. Desforuden er bogen forsynet med 
et personregister, men man kunne, grundet den tematiske spændvidde, måske 
have savnet et tilsvarende sagsregister. Dette er dog ikke noget egentligt 
problem, da forfatterne, med stor kompetence og overskud, formår at bringe 
læseren fint igennem bogens utallige temaer. Forsøget på at gentænke den 
gængse fremstilling af 1700-tallets offentlighed samt fremskrivningen af den 
europæiske kontekst er både forfriskende og veludført. Alt i alt er der tale 
om et særdeles velkomment, prisværdigt og ikke mindst kompetent bidrag til 
forskningen i 1700-tallets offentlighed.

Eva Krause Jørgensen
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REFLEKSIONER OMKRING FORJÆT TENDE TELEOLOGISK FORVISSETHED 

Thomas Nagel:
Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception  
of Nature Is Almost Certainly False 
Oxford University Press, 2012
130 sider, $24,95.

Den amerikanske filosof Thomas Nagel har skrevet en meget omdiskuteret 
tynd bog med en koncis og fordringsfuld titel: Mind and Cosmos – og en 
på én gang nøgtern, drillende og tenderende selvkritisk undertitel: Why the 
Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False. 
Det tætte, argumentationsinddampede værk består af en indledning i den ene 
ende og en konklusion i den anden. Herimellem byder fire kapitler sig til med 
overskrifterne: Antireduktionisme og naturlig orden, Bevidsthed, Kognition 
og Værdi.
Lad os gå direkte til de filosofiske makroner og skitsere hans position med 
nogle markante skriftsteder. Nagel hævder, at: “consciousness, desire, desire, 
action” skal forstås som “possibilities…inherent in the universe long before 
there was life, and inherent in early life long before the appearance of animals” 
(s. 32).  På side 61 tales der kongenialt om, at muligheden for at opleve verden 
fra et ”subjective point of view… must have been there from the beginning…”, 
og på side 86 findes en nærmest identisk ytring.                               
En spidsformulering lyder: ”My guiding conviction is that mind is not just an 
accident or an add-on, but a basic aspect of nature” (s. 16). Alt i universet kan i 
princippet forstås, hævder han. Den rationelle intelligibilitet er uomgængelig, 
da naturen har givet mulighed for at skabe eksistenser med bevidsthed, der 
kan forstå sig selv og hele universet. ”And these are fundamental features of the 
universe, not byproducts of contingent developments whose true explanation 
is given in terms that do not make reference to the mind” (s. 17).  Nagel hylder, 
hvad han selv kalder for en ”objektiv idealisme”, og proklamerer, at ”pure 
empiricism is not enough” (s. 17). ”Something more is needed to explain how 
there can be conscious, thinking creatures…” (s. 20). 



Jeg kunne da ellers forestille mig, at bevidstheden og hele batteriet af humane 
udfoldelsesmuligheder er blevet til, efterhånden som komplekse former af liv 
udviklede sig. Så hvorfor denne filosofisk set lidet overbevisende påstand om, 
at bevidsthed og menneskeliv må tilbageprojicereres som teleologisk-aktive 
selvgenererende grundmodi, før de blev til? Umiddelbart ligner det en dårlig 
form for metafysik i form af en behændig konstruktion af et anakronistisk 
redningsbælte for det erkendende og mentalt-selvnærværende subjekts 
tilsyneladende uomgængelige a priori. I sit forsøg på at borttrylle kontingensen 
(at det bevidste menneske fx slet ikke var blevet til i løbet af evolutionen) og 
gennem afvisningen af, at bevidstheden kan være en tilkommet (”add-on”) 
’størrelse’, synes prisen at være, at han kommer til at hypostasere det mentale 
som en tidløs immanent ’logik’ i naturen. Ud med tilfældigheden, ind med 
nødvendigheden.
Endvidere kunne det have klædt argumentationen, om der i sagens natur var 
blevet skelnet noget mere konsekvent mellem mulighed(er) in abstracto og 
tilstedevær in concreto – når der tales om og hævdes noget om bevidsthedens 
konstitutionsbetingelser og det menneskeliges genese. At det altid føles som 
noget at være et menneske, der føler noget, og at det er det teoretiserende 
menneske, der som den eneste art – så vidt vi ved og velsagtens (endnu?) kan 
forestille os… - er dybt interesseret i, vidende om og anfægtet af disse avancerede 
og dragende fundamentalontologiske og fænomenologske spørgsmål er 
evident; men ikke at det subjektive førstepersons-oplevelsesniveau har været 
indlejret kosmos siden Big-Bang, der indtraf milliarder (næsten 14) af år før, 
mennesket blev til. 
Thomas Nagel er ellers – alle de ovennævnte kritiske anmærkninger til trods 
- ude i et sympatisk anliggende i Mind and Cosmos. Ikke bare lykkes det ham 
at argumentere overbevisende imod, at mentale fænomener (bevidsthed, 
oplevelser etc.) skulle kunne deduceres af rene fysiske lovmæssigheder. Han 
viser også, at det ikke nytter noget at gribe til Gud, smagfulde skabelsesmyter 
eller forsynet - eller at garnere den videnskabelige spørgen med andre former 
for guddommelige, intentionelle og formålsrettede verdensprocesser. Dertil 
kommer, at ”hvis man afviser, at der mentale kan reduceres til et blot fysisk 
fænomen, så må man også afvise, at det biologiske liv kan reduceres til et 
blot fysisk fænomen”, som den danske biosemiotiker Jesper Hoffmeyer skrev 
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i sin i udvidede og klarsynede anmeldelse af bogen under overskriften ”Første 
person ental” (Weekendavisen, Viden, 8.5.2013)1.
Komplekse former for liv (fx menneskelivet) og viden (fx biologi) kan ikke 
reduceres til simplere former for liv (gener, celler etc.) og viden (fx biokemi 
og ultimativt: fysik) – uden tab. Musik er lyd (klange, toner, decibel) og meget 
mere end lyd, kærlighed er kemi, men også meget mere end kemi, bevidst 
tænkning er synapseaktivitet, men også mere end denne. Hele kroppen 
’tænker’ så at sige med, og konteksten spiller med ind. Nagel skriver som så 
mange andre af tidens vågne tænkere ikke-dualistiske, sprogudvidende og 
øjenåbnende hyldesterklæringer til the embodiment and embeddedness of 
thinking.2

Parafraserende Nagels synspunkt, kan det siges, at neurobiologien eksempelvis 
er bundet til den virkelighed, at det opleves som noget at have en hjerne, 
hvorimod en sten ikke kan opleve, at den er en sten. Derfor kan hjernens 
kropslige inkarnation i et levende menneske aldrig reduceres til et ’det’-
fænomen, til et rent ’objektivt’, mentalitetsfrit fænomen. Neurovidenskabens 
’genstand’ skal snarere kort- og blotlægges ved hjælp af en ”udvidet erkendelse”, 
hævder Nagel. Der er simpelthen immanente og uomgængelige grænser 
for alle de magtfulde, reduktive, og materialistiske forskningsprojekter, der 
ønsker at forstå livets udfoldelse på baggrund af en blanding af tidløse fysiske 
love, kemiske formler og darwinistiske standardforklaringer.  Bevidsthed er 
ikke en simpel effekt (eller et produkt) af hjernen; snarere må hjerneprocesser 
forstås som noget, der i sig selv er mere end og forskelligt fra noget fysisk, 
hvorfor det er notorisk umuligt at ville reducere dem til noget rent fysisk (s. 
57). 
Såvel teismen som naturalismen kommer til kort, idet de udelukkende ønsker 
”to understand ourselves from the outside” (s. 23), skriver Nagel, mens han 
serverer sit alternativ: ”The aim would be to offer a plausible picture of how 
we fit into the world” (s. 25). Vi må med andre ord prøve at forstå ”the world 
from within” (s. 30). 
Titlen på bogen kan i denne sammenhæng læses som en stærk retorisk 
kiasme, der dog viser sig at være såre skrøbelig, hvis vi spørger lidt kritisk og 
næsvist til den: For Nagel er Mind nøglen til Cosmos, og Cosmos er nøglen 
til Mind. Ærtehalmet skal tjene til at dekonstruere enhver form for dualisme 



og dikotomi mellem bevidsthed/mentalitet på den ene side og kosmos/stof 
på den anden til fordel for en livets ikke-reduktive og komplekse monisme. 
Nagels monisme er paradoksalt nok både selvsættende, selvgenererende 
bevidsthedsskabende og samtidig kun mulig som netop et bevidst 
tankekonstrukt. Denne håbefulde konstruktion, kan alene opretholdes som 
filosofisk figur og som mesterargument, da den hylder et begreb om Mind (et 
langt fra uskyldigt og uoversætteligt begreb for det bevidste, det mentale, det 
refleksive, sindet…), der hverken altid har eksisteret (i ontologisk forstand), 
endsige kunnet tænkes (i epistemologisk ditto, inkarneret i antropos og i de 
intersubjektive, videnskabsdiskussionslystne sprogspil)3.
Som videnskabsteoretisk antitese til den kausale reduktionisme bekender 
Nagel sig til en ikke-deterministisk telelogisk tænkning (s. 66-67). Teleologien 
må ses som en del af naturens orden, skriver han uforfærdet (s. 92). Umiddelbart 
vedkender han sig, at dette credo nok vil forekomme mange (videnskabelige 
sindede) obskurt. Men ambitiøst er også anliggendet: at gøre os i stand til at 
forstå os selv og andre bevidste organismer som specifikke fremtrædelser for 
universets på én gang fysiske og mentale karakter. Uden ligefrem at sætte sit 
lys under en skæppe skriver den selvbevidste filosof: ”The more a theory has 
to explain, the more powerful it has to be” (s. 69). 
Uden at han reflekterer nærmere over det, lyder Nagels projekt som et ekko 
af både Immanuel Kants transcendentalfilosofi (”Mind” synes identisk med 
det transcendentale subjekt a priori) og naturteleologiske filosofi, da naturen 
hos dem begge så at sige kommer til sig selv i mennesket4, og Karl Marx, der 
som bekendt skrev, at menneskets anatomi indeholdt nøglen til abens ditto, 
da studiet af de mere udfoldede former åbenbarede kongevejen til studiet af de 
mindre udviklede (derfor skulle værket Das Kapital stå frem som en genuin 
formlogisk begrebsliggørelse af den højtudviklede kapitalisme og ikke som en 
slavisk historisk redegørelse for kapitalismen skridt for skridt). 
Nagel synes at mene, at vi lever i en fortids fremtid, der kan afsløre og komme 
til at forstå, hvad der lå på spring fortiden (jf. s. 121f). Virkeliggørelsen af det 
foregående stadium latens kan ikke anticiperes, men erkendes ex post. ”The 
laws of nature entail their possibility, but they do not explain their actuality”(s. 
95). Nagel er også overbevist om, at teleologien implicerer “some kind of value 
in the result toward which things tend” (s. 97) – så selvom ingen transcendent 
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agent eller tidløs naturlov har skabt os og alt det, vi kan tænke, må vi alligevel 
forlene det, der er, og ikke mindst vores liv med værdier. ”Valued is tied to 
life…” (s. 119) skriver han i rosinens pølseende; men endnu engang er det 
påfaldende, at han ikke går ind i en idéhistorisk opløftet drøftelse af og med 
Nietzsche, der skrev og tænkte stort set det samme, bare skarpere: at livet 
sætter værdier gennem os, når vi lever,
Det kunne også have været interessant, om Nagel var gået i dialog med den 
amerikanske filosof og semiotiker Charles Sanders Peirce, der i 1891 skrev: 
”Mind is First, Matter is Second, Evolution is Third” (her citeret fra den danske 
videnskabsteoretiker og cybersemiotiker Søren Briers doktorafhandling: 
Cybersemotics: Why Information is Not Enough!, Toronto/London 2008, 2745). 
Peirce føler sig kaldet til at sige, ganske kongenialt med Nagel, at stoffet er 
stivnet sind. Både Peirce og hans hengivne arvtager Brier anser ”Firstness” 
for at være fuld af potentialer, der skulle være til stede fra starten; før der 
overhovedet er blevet dannet liv og bevidsthed i verden. Liv og ’mind’ 
(forstået som ”consciousness in its rudimentary form as pure feeling” er en 
del af førstehedens kaos, der er ”full of possibilities” (op.cit., s. 201). Begge 
d’herrer er som Nagel forvisset om, at disse slumrende immanente potentialer 
senere vil blive realiseret som individuelle kvaliteter. Det forlyder ligefrem, 
at: ”Matter and mind are united in the continuum of Firstness and develop 
through ’evolutionary law’…” (op.cit., s. 355-356), og at verden emergerer ud 
af et hyperkomplekst kaos, der har en tendens til at forme vaner, mønstre og 
dynamiske regulariteter. Ud af den udifferentierede uorden springer der vaner 
og orden ad åre; i kraft af en særegen bestemthed, de kaldes for sindets love 
og tendens til vanedannelse (op.cit, s. 387-388), skriver Brier som et ekko af 
Peirce.                                                                                 
Men problemet er, at hverken Peirces ”Firstness” eller Nagels ”Mind” kan 
falsificeres. De tager derfor form af filosofiske trumfkort og på éngang forlegne 
og magtfuldkomne læbebekendelser. Dermed sættes der i første omgang 
beroligende stoppere for en videre spørgen. Men konsekvensen og risikoen 
er desværre – måske ganske utilsigtet – at den filosofiske kritik, der ikke har 
behov for en førstehedens garanti, dødlægges.  
Som (nær)læser af Nagels spekulative ærinde må man konkludere, at hvis man 
skulle lade sig overbevise om, at han har fat i den lange ende, så må der have 



eksisteret og floreret en form for ”kosmisk disponerethed” for (se s. 123), at 
vi er blevet til – ikke blot som bevidste væsener, men også som filosoffer, der 
kom til at skrive bøger om Mind and Cosmos. Det vidste vi dog ikke, da vi ikke 
var til; men det ved vi nu, hvorfor vi kan glæde os over, at vide, at allehånde 
videnskabelige forsøg på at erkende kosmos, verden, hjernen og kroppen uden 
at medreflektere Mind som et uombaggåeligt a priori altid vil komme til kort 
(eller på Denglish: always come short). 

Steen Nepper Larsen

noter
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