
get villet, valgt, en-gernmg, en for-
;s tjeneste. Et menneske af denne art 

!].ar _troen på det indifferentB,..Y~ 
»subjekt<< nødig ud fra et sel uphol
delsesinstinkt en selvbekræftelse, 
hvori enhver løgn _plejer at gøre sig 

o .hellig. Måske har subjektet (eller 
for at tale mere populært, sjælen) 
hidtil været den bedste trosartikel 
på jorden, fordi den for et stort fler
tal af dødelige, de svage og fortrykte 

s af enhver art, muliggjorde det sub
lime selvbedrageri, det er at ud
lægge selve svagheden som frihed 
og dens ene eller anden tilstand som 
en fortjeneste. 

Noter 
l) Kanon: Regel 

2) Sakrosant: Fredhellig, urørlig. 

3) Ressentiment: Nag, indestængt hævnfø
lelse. 

4) Honore Mirabeau (1749-91): Ledende po
litiker i begyndelsen af den franske revolu
tion. 

5) Koncipere: Opfinde, konstruere i tanken. 

6) Jvf. den græske historiker Thukydids (ca. 
460- ca. 400 f.Kr.) værk om Den peloponne
siske Krigs historie, 2. bog, kap. 41. 

7) Det er altså sproget, der med selve sin 
sætningsstruktur (subjekt - verbum - ob
jekt) forfører os til at antage, at enhver 
handling har et handlende subjekt som sin 
årsag. Nietzsche mener altså ikke, at spro
get afspejler virkeligheden, som den er i sig 
selv («Kants Ding an sich«), men derimod 
fortolker den i overensstemmelse med sprog
brugernes fundamentale interesser. Ja iflg. 
Nietzsche eksisterer verden ikke engang 
som en utilgængelig virkelighed bag spro
gets fortolkninger. Det eneste, der ••eksiste
rer«, er handlinger og kraftudfoldelser og de 
fortolkninger, de udkaster i og med at de 
sætter sig igennem. 

8) Substrat: Grundlæggende fænomen 

9) Skifting: Ifølge folkelig overtro kunne 
troldfolk finde på at stjæle et nyfødt, endnu 
udøbt menneskebarn og lægge en af deres 
egne vantrevne troldunger i stedet. En 
sådan troldunge i menneskeverdenen er en 
skifting. Her brugt metaforisk. 

K.E. Løgstrup 

K.E. Løgstrup (1905-1981) 
»Den etiske fordring kan kun lydes med 
de suveræne livsytringer, der overflødig
gør den. Mennesket må være mere end 
lydigt for at kunne være lydigt, det må 
være tillidsfuldt, oprigtigt, barmhjertigt. 
Fordringens radikalitet består i, at den 
fordrer at være overflødig.« 

Nietzsches skarpsynede afsløring af de 
(i traditionel moralsk forstand) urene og 
selviske motiver, der skjuler sig bag den 
kristne og humanistiske morals hykle
risk fromme maske, faldt besynderligt 
nok i god tråd med en flere hundredårig 
protestantisk teologisk traditions opfat
telse af mennesket som i bund og grund 
syndigt og egoistisk (Nietzsche var iøv
rigt søn af en protestantisk præst): 
Mennesket vil sig selv og søger sit eget. 
Derfor fremstår Jesu fordring til men
nesket om at elske sin næste som et 
unaturligt krav og en uopfyldelig for
dring for det naturlige menneske, der 

derfor må se sig knust af fordringen og 
kun har Guds nåde at håbe på. 

Disse tanker fik fornyet aktualitet i 
forbindelse med det omfattende værdi
sammenbrud, der fandt sted i den vest
lige verden i årene omkring første 
verdenskrig. Værdierne var blevet 
hjemløse i verden, tilliden til den men
neskelige fornufts evne til at hæve sig 
over og frigøre sig fra selviskhedens 
dunkle, delvis ubevidste tilskyndelser 
havde lidt totalt nederlag. Den eneste 
måde, hvorpå værdier nu kunne gøres 
gældende, var ved at det enkelte men
neske i en personlig afgørelse valgte at 
forholde sig til det kristne næstekærlig
hedsbud ved i tro at stille sig selv ind 
under dets fordring og påtage sig den 
som en absolut forpligtelse. 

Denne eksistensteologiske sammen
tænkning af Luther og Kierkegaard fik 
gennem Tidehvervsbevægelsen fra 
1920'erne en afgørende indflydelse på 
dansk teologisk og filosofisk debat. Teo
logen K.E. Løgstrup havde sit udgangs
punkt i dette miljø, men måtte på et 
tidspunkt bryde med dets grundlæggen
de synspunkter. 

Løgstup deler den lutherske opfat
telse af mennesket som grundlæggende 
syndigt, dvs. egoistisk, selvisk. Men 
hvis der ikke var andet til i verden end 
den egoisme og selvudfoldelsestrang, 
Nietzsche afslørede, og så en uopfyldelig 
fordring om at elske næsten, så bliver 
det svært at forstå, at det gode overho
vedet kan findes blandt mennesker i 
verden, og det gør det jo dog! 

Under studieophold i mellemkrigs
årenes Tyskland havde Løgstrup stiftet 
bekendtskab med det fænomenologiske 
miljø omkring tænkere som Martin Hei
degger og Hans Lipps og gennem dem 
fået skærpet sin opmærksomhed på alt 
det, der konstituerer vores tilværelse 



forud for og uafhængigt af vores be
vidsthed om det og evt. filosofiske eller 
videnskabelige analyser af det. For Løg
strup er det her, også de etiske grund
fænomener hører hjemme. Vores fornuft 
er svag og begrænset og hildet i selvbe
drag og egeninteresse, og vores vilje er 
underlagt vore selviske lidenskaber og 
affekter; fra disse kilder kan det gode 
ikke have sin oprindelse. Men vi erfarer 
ikke desto mindre, at det gode bliver til 
så at sige bag om ryggen på os og genop
bygger det, vi i vores uforstand og 
ondskab igen og igen nedbryder. Hvis 
ikke det var sådan, hvis tilværelsen var 

9. K.E. Løgstrup 
M Norm og Spontaneitet 

Klokken fire om morgenen kimer 
det vedholdende på døren. Da kvin
den kommer ned, står det hemme
lige statspoliti udenfor og forlanger, 

5 at hun lukker op. Kommet indenfor 
spørger de efter hendes mand. Han 
er tilfældigvis ikke hjemme, men på 
forretningsrejse, får de at vide. Den 
ene af de to mænd, den underord-

1o nede, grim som arvesynden, og som 
ser ud til at være i stand til al bru
talitet, giver sig til at støve rundt i 
huset, svært bevæbnet. Den anden, 
af et vindende væsen og lutter ven-

15 lighed og imødekommenhed, taler 
imens med kvinden og forsikrer 
hende, at det hele ingenting bety
der, men blot sker for en ordens 
skyld. Kvinden agerer forekom-

2o mende og forundret og gør det uner
vøst og perfekt. Hun er helt på det 
rene med, at hans charmerende ba
gatellisering af affæren kun tjener 
til at få tungen på gled hos hende, 

afhængig af, at vi mennesker holdt den 
oppe gennem vores fomuft og >>gode 
vilje<< eller vores evt. følelse afforpligtet
hed på kristen etik, så ville destruktion 
og kaos være langt mere omfattende 
end det faktisk er. 

Disse livsbevarende og -opbyggende 
fænomener, der med bogstavelig talt 
underfuld og tilsyneladende uudtømme
lig kraft sætter sig igennem på trods af 
vor destruktive adfærd, kalder Løg
strup »de suveræne (eller spontane) livs
ytringer«, og han udpeger tillid, barm
hjertighed og talens åbenhed som nogle 
af de vigtigste. 

så han kan ikke foregøgle hende no- 25 

get. Hun ved, at der af den mindste 
uoverlagte bemærkning vil blive 
smedet våben imod hendes mand og 
hende selv. Til trods for det - og det 
er næsten det mærkeligste ved det 3o 

hele - må hun hele tiden tage sig i 
en tilbøjelighed til at komme på 
talefod med manden, som om han 
måtte kunne bringes fra sit de
struktive forehavende til menne- 35 

skelig indsigt og fornuft. Uafbrudt 
må hun holde hovedet koldt. Hvor
for? Hvad er det, der melder sig i til
bøjeligheden? Det er den elemen
tære og definitive ejendommelig- 4o 

hed, der er ved al tale som spontan 
livsytring, dens åbenhed. At tale er 
at tale ud. Det er ikke noget, som 
den enkelte gør talen til, det er den i 
forvejen, så at sige som anonym 45 

livsytring. Det er dens suverænitet, 
som vi giver os ind under i samme 
øjeblik vi giver os til at tale. Selv i 
den situation, hvor det er livet om at 
gøre at føre den anden bag lyset, 5o 

hvor den andens ødelæggelsesvilje 
er vitterlig og hans spil gennem-

skuet til bunds- selv da melder den 
sig, så det ligefrem fornemmes som 

55 noget naturstridigt ikke at tale ud. 
Den suveræne livsytring kommer os 
i forkøbet, vi gribes af den. Deri be
står spontaneiteten. Også det illu
strerer episoden. Manden fra det 

6o hemmelige statspoliti forsøger at 
udnytte, at talen og tilliden med de
res åbenhed kommer både kvindens 
gennemskuen af hensigterne med 
spørgsmålene og hendes vagtsom-

65 me vurdering af svarenes kanse-
l 

kvenser i forkøbet. Elementære og 
definitive, som de livsytringer nu 
engang er, bærer de ethvert sam
vær, normalt. Det viser sig også i, at 

10 nok er vi optaget af at nå til en er
kendelse og vurdering af alt, hvad vi 
kommer til at tale om, kun erkender 
og vurderer vi ikke hinanden i nær
været. Det gør vi først i dagdrøm-

75 men, når de andre er fraværende, og 
vi ærgrer os over dem ud fra alle de 
dårlige erfaringer, vi har gjort med 
dem. I dagdrømmen er vi fyldt til 
randen af forestillinger om uvenner 

so og af kriterier for deres karakterer. 
Deres nærvær derimod visker alle 
forestillinger og kriterier væk, hvis 
da nærværet ikke lige benyttes til at 
bringe konflikten på bane, og det 

s5 kommer til at gå hårdt til. Men el
lers skal der et indgroet had eller en 
dybtgående forurettelse til for at få 
forestillingerne og kriterierne til at 
holde stand over for nærværet. Vil 

9o man ikke af med sit had, er der der
for ikke andet for at gøre end at 
blive væk og pleje dagdrømmen. Alt 
sammen kommer det af, at nær
været bæres af umiddelbare livsyt-

95 ringer, der er så suveræne, at det er 
stærkere end vor erfaring og dag
drøm. 

10. K.E. Løgstrup: 
M Etiske begreber 
og problemer 

Næstekærlighed 
I forhold til den antikke ethos bety
der den kristne ethos en omstilling 
fra retfærdighed til kærlighed til 
næsten. Medens forholdet til den s 

anden, når det underordnes ideen 
om retfærdighed, ledes af hvad den 
anden har ret til og har gjort sig 
værdig til, elskes næsten for hans 
egen skyld. D.e gerninger, hvori 10 

kærlighed til næsten tager sig skik
kelse, er stadig varierende, de beror 
på situationen, tim&..n og personen 
og er ikke lov- eller idebestemte. 

Formuleringen af kærlig eds- 15 

buddet! lægger vægt på den ejen
dommelighed, at det akkurat er vor 
egoisme, der gør det klart, at den 
naturligste moral er den mest radi
kale. Ingen selvudfoldelse er mulig 20 

uden krav om, at andre har tanker 
for den og på en eller anden måde 
også lever for den. Er der no et bud, 
der har sin grund i vort livs realite
ter,erdetkær lighedsbuddet. En- 25 

verafos stiller kravet til andre, før 
kravet stilles til os. Intet andet bud 
kan hamle o med kærlighedsbud-

et i selvfølgeligheq det er lege~ 
Iigroort i et hvilket som helst møde 30 

me em mennesker. -Til e ver tid 
og alle vegne ly er det som et krav 
om, at de andre skal elske min livs
udfoldelse. Selv det menneske, der 
med den største uvilje vender sig 
imod, hvad han anser for det over
drevne i kærlighedsbuddet og ikke 
vil vide af den unaturlige hæmning 
af egen selvudfoldelse, som lydighe
den imod det indebærer, har ikke 4o 



desto mindre brug for andres kær-) 
lighed ti!_:;in egen kraftudfoldelse, 
og ikke noK: med det, men mener 
også at have et billigt krav på den. 

4s Men i mit egoistiske forlangende til 
de andre ligger forlangendet, der 
udgår fra de andres tilværelse, om 
at indtage en altruistisk holdning 
overfor dem. Som bekendt lyder 

so buddet: Du skal elske Din næste 
som Dig selv =og: »som Dig selv<< vil 
sige: fra den kær h hed, som Du selv 
gør krav på, kender Du den kærlig
hed_ D~ skylder det andet menne-

ss ~e. Med denelementære kendsger
ning, at udfoldelsen af mit eget 
magtfulde selv forlanger de andres 
kærlighed, melder buddet sig til 
mig om at elske de andre. Og det 

6o -sPontant, så vist som jeg forventer, 
at den anden spontant elsker min 
livsudfoldelse. Jeg vil ikke nøjes 
med, at hans interesse for min livs
og magtudfoldelse aftvinges ham. 

6s Akkurat det viser, hvor naturlig 
en moral det er, som det her drejer 
sig om. Jeg holder mig jo ikke til
bage med mit krav til den anden, 
indtil jeg har overøst ham med vel-

7o gerninger, for så under henvisning 
til dem at bede ham om værsgo også 
at elske min livsudfoldelse. Men det 
forlanger jeg på forhånd. Jeg afven 
ter ikke, at m:in_k~ghed indfinder 

7s sig, Sålidt som jeg garanterer_ham, 
a~~gefter. Vi 
er fremstormende i vore krav til de 
andre om at gå op i, hvad vi foreta
ger os. De andre kan ikke komme 

so hurtigt nok afsted med at elske os. 
Deres kærlighed skal være s~ 
og ikke gengæld. Mindre kan ikke 
gøre det. 

ss Det er en almindelig opfattelse, at 

kærlighedsbuddet kun melder sig 
religiøst. U den religion ville vi ikke 
komme på den tanke, at vi skulle 
være stillet ind under en fordring af 
den art og af den radikalitet. Kun 9o 

med åbenbaringen i kristelig for
stand er buddet kommet ind . i vor 
tilværelse. Lyder et menneske det, 
sker det derfor også kun for den kri
stelige åbenbarings skyld, og sin na-_ 9s 

tur kan et menneske aldrig få med i 
lydigheden. 

Det sidste er lige så rigtigt, som 
det første er forkert. B~ 
s~g!_ det naturligst()_ af alle .bud~ 1oo 

Spørger vi, hvad det er for et træk 
ved vor tilværelse, som det udsprin
ger af, er svaret, at det er den an
visthed på hinanden, der hører med 
til vor tilværelses indretning. Kær- 1os 

li hedsbuddet udspringer af den in_: 
terdependens2 og -den :nlagt, som vi 
takket;;ære_den ikke ka~ undgå at 
have over hinanden. Buddet kunn~ 
vi derfor også ~~e den formulering: 110 

Den magt, som interdependensen . 
giver dig over et andet menneske 
skal du bruge til dets bedste. 

Men akkurat det naturligste af 
alle etiske bud kan vi ikke få vor na- 11s 

tur med til. Vor natur stiller det, 
men den vil ikke følge det. Har man 
lyst til paradokser, kan man sige, at 
det naturligste af alle bud er det 
unaturligste. Det er rigtigt, men 120 

også forkert, kort sagt det er en for
enkling. Radikaliteten kender VI 

ikke alene som bud og regel, som 
bud om kærlighed til næsten og som 
den gyldne regeP, vi kender den 12s 

også som spontaneitet. 

De suveræne livsytringer 
Det er en udbredt opfattelse i vore 
dages teologi, befordret af eksisten- 13o 

tialismen, at der ikke findes nogen 
spontaneitet i menneskets tilvæ
relse, der er på næstekærligheds
buddets side. Opfattelsen holder 

13s ikke stik, for der findes de livs
ytringer, som man kunne kalde de 
suveræne. 

Den menneskelige tilværelse er 
mulighed, · sådan som Kierkegaard 

i4o og med ham eksistentialfilosofien, 
især Heidegger, har analyseret den~ 
Ikke alene de suveræne livsytrin
ger, tillid, oprigtighed, barmhjertig
'hed er mulighed, men også mistil-

14s lid, uoprigtighed, ubarmhjertighed. 
Men allerede i deres muligheds art 
er der forskel på dem. Muligheden 
kan enten føre videre eller låse fast, 
enten bryde op eller slutte inde. Til-

1so lid, oprigtighed, barmhjertighed av
ler ny muligheder, for den anden og 
for een selv. De holder liv i tilværel
sens karakter af mulighed. Mistil
lid, uoprigtighed, ubarmhjertighed 

1ss tenderer i retning af at berøve til
værelsen, den andens og ens egen, 
dens karakter af mulighed og gøre 
den til et tvangsforløb. Tillid er en 
mulighedsvedligeholdende mulig-

16o hed. Mistillid er en mulighedsop
hævende mulighed. 

Endvidere: Selv om den ubarm
hjertige sejrer, og den barmhjertige 
lider nederlag, er barmhjertigheden 

15s lige suveræn for det. Den skal ikke 
begrundes, undskyldes eller forkla
res, den hviler i sig selv. Til forskel 
fra ubarmhjertigheden, der har at 
godtgøre sin berettigelse. 

17o Hvor suveræn oprigtigheden er 
fremgår af en sammenligning med 
uoprigtigheden. Skal noget skjules, 
noget væsentligt, bliver man usik
ker og kommer af usikkerhed til 

17s som en dobbeltgænger at følge sin 

egen adfærd, på indre afstand af 
den4 • Det er ikke en tilstrækkelig 
forklaring at sige, at den mentale 
utilpashed giver sig udslag i talens 
unatur, som om mentalitet var eet 1so 

og tale noget andet, mentaliteten 
årsag og talen virkning. Nej, det for
cerede skyldes, at man, så snart 
man taler, kommer i konflikt med 
det krav om oprigtighed, som talen 1ss 

har på den, der begiver sig ud i den. 
Hvad talen giver, forlanger den, 
nemlig åbenhed, og det gør den som 
den på een gang anonyme og per
sonlige livsytring den nu engang er. 19o 

Tale sammen kan vi kun i tillid 
til, at det sagte bliver taget op som 
det er ment. Er vi på vagt overfor 
hinanden, snylter mistænksomhe
den på tilliden.- Uden medlidenhe- 19s 

dens og barmhjertighedens mulig
heder ville vi ikke kunne forstå et 
andet menneskes vanskæbne. I ska
defryden snylter vi på den forståel
sens adgang til den andens van- 2oo 

skæbne, som vi kun har i medliden
heden og barmhjertigheden. 
Fuldbyrdede de suveræne livs
muligheder sig ikke af sig selv, på 
trods af vor vilje, kunne vi ikk 2os 

være til, ikke engang i vort nid. 
Det er en almindelig opfattelse, 

at alt hvad der hører vor tilværelse 
til er relativt, hvad der er absolut 
hører hinsidigheden til, og den har 210 

kun med vor tilværelse at gøre i 
dens absolutte fordring til den. Men j 
også de suveræne livsytringer er ab
solutte, efter deres definitive væsen. 
Det viser sig i, at slår man det 21s 

mindste af på den suveræne livsyt
ring, slår den øjeblikkeligt om i sin 
modsætning. Lade der være måde 
med ens tillid, oprigtighed eller 
barmhjertighed er ugørligt, i sam-



me nu er man i mistilliden, i uoprig- ) 
tigheden og ubarmhjertigheden. / 

Men ikke alene svarer de suve
ræne livsytringer til den etiske for-

225 dring, den etiske fordring kan kun 
lydes med de suveræne livsytringer, 
der overflødiggør den. Mennesket 
må være mere end lydigt for at 
kunne være lydigt, det må være til-

23o lidsfuldt, oprigtigt, barmhjertigt. 
Fordringens radikalitet består i, at 
den fordrer at være overflødig. 

I den suveræne livsytring kom- ) 
mer vi os selv i forkøbet, hvorfor det 

235 også hedder at gribes af den. Deri 
består spontaneiteten. (. .. ) 

Kritik af Kant 
Kant mangler sans for, at før der i 

24o den aktuelle situation er tale om 
pligt, kaldes der på den spontane 
livsytring, der korresponderer med 
situationen, og som har den suve
rænitet, der skal til for at overtage 

245 den. Først når den spontane livsyt
ring - tillid, barmhjertighed, oprig
tighed - svigter, bliver der brug for 
pligten. Den må springe ind som et 
nyt og tiltrængt motiv, hvis det over-

25o hovedet skal blive til noget med 
handlingen. Pligt er erstatningsmo
tiv til erstatningshandlinger. Men 
vel at mærke en erstatning, som vi 
umuligt kan undvære, så vist som vi 

255 på den mindste foranledning vægrer 
os ved at give os de spontane livsyt
ringer med deres hengivenhed for 
handlingens mål og resultater i vold. 
Ringere end den suveræne livs-

26o ytring, er pligt selvsagt bedre end 
ligegyldighed og hensynsløshed. 

Men Kant manger også syn for, 
at nødelsen, der hører pligten til, 
kommer af og får sit indhold af, at 
det hører menneskets natur og ver- 265 

den til, at vi, som vi vokser til, er 
tvunget ind på livet af hinanden i 
ansvarlige forhold, så den enkelte, 
hvad enten han vil eller ej, er stillet 
i afgørelsen for eller imod den an- 27o 

den. Kant ignorerer, at nødeisen 
skyldes det grundvilkår for vor til
værelse, som vi hverken kan gøre 
fra eller til, nemlig at det ene men
neske er udleveret det andet; gør vi 275 

ikke, hvad vi er nødt til, og tager 
vare på det liv, der er udleveret os, 
misbruger vi vor magt og gør os 
skyld i livsødelæggelse. 

Noter 
l) Formuleringen lyder: »Du skal elske din 
næste som dig selv<<. (Matth. 22,39). 

2) Interdependens: Gensidig afhængighed. 

3) Den gyldne regel: Gør mod andre, som du 
ønsker, at de skal gøre mod dig. 

4) Løgstrup nævner i en fodnote et eksempel 
på dette fra Klaus Rifbjergs roman Operael
skeren, som bl.a. handler om en mand, der 
har en hemmelig elskovsaffære: »Klaus Rif
bjerg har illustreret det i romanen Operael
skeren, da Helmer Franck skriver, at han er 
begyndt at føle sig selv; hans opførsel ved 
middagsbordet ligner afleveringen af en 
rolle. »Jeg kan tage mig i at se på børnene 
med en særlig venlighed eller: speciel inter
esse, en interesse, der kun er speciel, fordi 
den er fremkaldt af min egen sindstilstand 
og hele tiden er genstand for min egen obser
vation«. Altsammen fordi der er noget, han 
skal skjule«. 

.. 

Vaclav Ha vel 

Vaclav Havel (f 1936) 
>>Et andet menneskes udsathed og sår
barhed rører os altså ikke kun, fordi vi 
genkender vor egen udsathed og sårbar
hed i den, men også af en langt dybere 
grund: netop fordi vi genkender den 
sådan, når >>Værens stemme« os stærkere 
fra den end fra noget som helst andet: 
værens nærvær i vort savn af den og i vor 
længsel efter at vende tilbage til den sy
nes her pludselig at møde sig selv, sådan 
som den blottes i den andens udsathed.« 

Vaclav Havels tænkning om moral og 
politik har i højere grad sin rod i et per
sonligt behov for at gennemreflektere de 
konflikter, hans private skæbne har 
bragt ham ud i, end i en mere abstrakt 
eller >>ren<< erkendelsesinteresse. Han 
startede som dramatiker i det absurde 
teaters tradition fra Eugene Ionesco og 
Samuel Eeckett ud fra en typisk mo
derne følelse af fremmedgjorthed over 
for tilværelsen. Men for Havel som bor
ger i et østeuropæisk land under kom-

munistisk tvangsstyre tog fremmed
gørelsen mere konkret skikkelse af en 
monstrøs, selvvirkende labyrintisk og 
bureaukratisk systemverden, som op
sluger al menneskelig frihed og ansvar
lighed og har alle i sin magt uden at no
gen har magten i den. 

Denne vidt udbredte følelse frempro
vokerede hos en gruppe intellektuelle i 
Prag et civilt oprør i form af borgerret
tighedsgruppen Charta 77, der straks 
blev forfulgt af de politiske magthavere 
og derigennem blev kendt og fandt sym
patisører i Vesten. 

Havel var med i denne gruppe fra 
starten sammen med sin ældre ven, filo
soffen, Husserl-eleven Jan Patocka, der 
76 år gammel blev arresteret og under
kastet et så langvarigt og fYsisk udmat
tende politiforhør, at han døde straks ef
ter i marts 1977. Gennem Patocka 
havde Havel lært Heidegger og den ty
ske og franske fænomenologiske filosofi 
at kende med dens analyser af den men
neskelige tilværelses særegne struktur: 
tilværelsen som eksistens. Ordet kom
mer af latin: ex-sistere: at >>stå ud af<< el
ler »træde frem<<. Ligesom det tyske Da
sein (og det danske til-værelse) peger det 
på, at mennesket er til i verden på en 
særegen måde, ligesom »kastet ind i 
verden<<. Det viser sig bl.a. ved en ele
mentær bevidsthed om ikke at være 
fuldt ud identisk med verden og derfor 
heller ikke i stand til at identificere sig 
med den, gå restløst op i den, uden at 
tabe sig selv. 

Netop oplevelsen af faren for at tabe 
sig selv i fremmedgjort ikke-ansvarlig
hed og personlig ufrihed i et samfund, 
styret af et ansigtsløst, diffust og uigen
nemskueligt magtapparat, gjorde det 
nødvendigt for Havel at insistere på 
personlig autenticitet over for magtens 
fremmedgørelse og gjorde ham til aktiv 



systemkritiker. For Havel var der tale 
om en dyb, personlig nødvendighed, 
fjernt fra enhver fascination af politiske 
eller andre former for ideologier. Hans 
åbenlyst oppositionelle holdning og 
hans kompromisløse kritik af systemet 
resulterede i gentagne anholdelser, for
hør og kortere og længere fængselsop
hold, det længste fra 1979-1983 under 
ydmygende og for en skrivende intellek
tuel strenge vilkår: Det var forbudt fan
gerne at skrive andet end personlige 
breve til de nærmeste pårørende: et om 
ugen af højst fire siders længde, og alle 
breve blev nøje censureret af fængsels
ledelsen inden evt. videresendelse. 

Ha vel oplevede under sit fængselsop
hold et stigende behov for at komme til 
klarhed over, hvad det var for en in
stans, der havde gjort sig gældende i 
hans liv i en sådan grad, at han havde 
følt sig nødsaget til at sætte sin borger
lige frihed og menneskelige velfærd på 
spil af ansvarsfølelse over for den. N år 
ansvaret kan have en sådan tvingende 
magt over en, at tanken om at svigte det 
melder sig for en som en dyb angst for at 
miste det eneste, der gør livet værd at 
leve, så må det grunde sig i noget af det 
dybeste og mest fundamentale i den 
menneskelige tilværelse. 

11. Vaclav Havel 
M Breve til Olga 

Af Brev nr. 129 
Kære Olga, 
fødslen fra moderskødet som det 
øjeblik, da mennesket begiver sig ud 

5 på sin livsbane, er et rammende bil
lede på menneskelighedens ud
gangstilstand: en tilstand af adskil
lelse. Frigørelse. Løsrivelse. Fra-

Efterhånden kom refleksionerne 
over disse eksistentielle spørgsmål til at 
optage flere og flere af de fire sider i 
Havels breve til hustruen Olga. Hun lod 
dem cirkulere blandt Havels venner og 
filosofiske samtalepartnere ude i frihe
den, som lejlighedsvis svarede tilbage 
og sendte ham bøger. Bevidstheden om 
at skrive for et opmærksomt og delta
gende publikum fik brevene tillidt efter 
lidt at tage form af egentlige moral- og 
eksistensfilosofiske afhandlinger, der ef
terhånden for Havel selv afdækkede 
den omfattende sammenhæng, han hele 
tiden havde følt, hans liv tilhørte. Når 
han giver denne sammenhæng navn ef
ter det ældste og mest fundamentale af 
alle filosofiske begreber: Væren, er det 
tydeligt inspireret af Heidegger. 

>>Breve til Olga<< blev samlet og redi
geret af vennen Jan Lopatka og udgivet 
som samizdad-udgave (dvs. uofficielt og 
uden om censuren) i Prag i 1983 og ud
kom snart efter på en række forlag i den 
vestlige verden. Et fyldigt uddrag kom 
på dansk i 1993. 

Vaclav Ha vel blev som bekendt det 
frie Tjekkoslovakiets første præsident, 
og siden januar 1993, da den tjekkoslo
vakiske union blev opløst, har han 
været Tjekkiets præsident. 

fald. Menneskeslægtens udskillelse 
fra dyreriget; en levende celles op- 10 

ståen i det døde ocean; selvstændig
gørelsen af den planet, som menne
sket engang skal bebo - i alt dette 
kan man læse historien eller for
historien til denne altid aktuelle og 15 

altid aktualiserede tilstand af ad
skillelse. Den tanke, at den menne
skelige ånd og forstand ligesom kon
stituerer sig ved løsrivelsen af noget 
fra værens skjulte ånd og forstand, 20 

og at den menneskelige subjektivi
tets fødsel de facto er en udtræden 
af værens integritetlog af den spon
tane deltagelse i den, vender igen og 

25 igen tilbage til vore tanker i en eller 
anden skikkelse og afspejler i det 
mindste afgjort »adskillelsen<< som 
en bestemt grundlæggende erfaring 
hos mennesket med sig selv og med 

3o sit ophold i verden. Med menneske
ligheden opstår der imidlertid noget 
essentielt nyt og i sidste instans uo
verførbart til noget som helst andet, 

1 noget, som ganske vist er, men som 
35 ikke længere er spontant i »væren i 

det hele taget<<; noget, som er, men 
ligesom »anderledes<<, imod alt og 
imod sig selv. Subjektets mirakel 
opstår. Jeg'ets mysterium. Bevidst-

4o heden om sig selv. Bevidstheden om 
verden. Frihedens og ansvarets 
gåde. Mennesket, der spørger, hvem 
det er, hvor det kommer fra, og hvor 
det går hen. Mennesket som det, 

45 der er og samtidig ved, at det er, na
turligvis uden fuldt ud at forstå sin 
væren og uden på den anden side at 
kunne lade være med at ville forstå 
den.( ... ) 

50 Mennesket - kastet ind i verden 
- er altså fremmedgjort over for 
væren, men netop derfor brænder 
det af længsel efter dens integritet 
(som det opfatter som menings-

55 fylde), af ønsket om at smelte sam
men med den og således totalt 
transcendere2 sig selv; men som 
sådan er mennesket også fremmed
gjort over for den verden, det befin-

6o der sig i, og som trækker det med og 
fængsler det. Det er en fremmed i 
verden, fordi det stadig er forbundet 
med væren, og det er fremmedgjort 
over for væren, fordi det er kastet 

65 ind i verden. Dets drama udfolder 

sig i splittelsen mellem orienterin
gen »opad<< og >>tilbage<< og det 
ustandselige fald >>nedad<< og mod 
»nuet<<. Det er omgivet af en verdens 
horisont, som der ikke er nogen ud- 7o 

vej fra, og samtidig fortæret af en 
længsel efter at gennembryde og 
overskride denne horisont. (. .. ) 

Af Brev nr. 130 
Kære Olga, 

75 

under vejrudsigten for et par dage 
siden (den kommer hver dag før tv
avisen, derfor ser jeg den regelmæs
sigt) var der noget, der svigtede i so 

studiet, og lyden forsvandt, mens 
billedet fortsatte normalt (der duk
kede altså ikke noget skilt med 
>>Teknisk uheld<< op eller et fotografi 
af et landskab, som der plejer at a5 

gøre i den slags tilfæde). Medarbej
deren fra Meteorologisk Institut, 
som forklarede vejrudsigten, forstod 
snart, hvad der var sket, og efter
som hun ikke var nogen professio- 9o 

nel oplæser eller redaktør, vidste 
hun ikke, hvad hun skulle gøre. Og 
så skete der en mærkelig ting: ruti
nens slør faldt af hende, og foran os 
stod der pludselig en forvirret, ulyk- 95 

kelig kvinde, ramt af en frygtelig 
forlegenhed: hun holdt op med at 
tale, kiggede fortvivlet på os og et 
sted ud til siderne, hvorfra der selv
følgelig ikke kom nogen hjælp, hun 1oo 

blev flov, hun svedte, hun havde in
gen steder at flygte hen, hun kæm
pede med gråden. Udsat for millio
ner af menneskers blikke og sam
tidig håbløst alene, kastet ind i en 1o5 

ukendt, uventet og uløselig situa
tion, helt ude af stand til mimisk at 
vise, at hun var hævet over situatio
nen (for eksempel ved at trække på 
skuldrene og smile), stod hun der, 11 0 



mens hun sank ned mod selve pin
lighedens bund, i hele den menne
skelige magtesløsheds uroprinde
lige nøgenhed, ansigt til ansigt med 

1s den onde verden og sig selv, med det 
absurde i hendes stilling og med det 
fortvivlede spørgsmål om, hvad hun 
skulle gøre af sig selv, hvordan hun 
skulle forsvare sin værdighed, stå 

20 det igennem, være til. Det virker 
måske overspændt, men jeg så med 
et i det oprtrin et billede på menne
skelighedens udgangssituation: en 
situation af adskillelse, af udstødt-

25 hed i verdens fremmedhed og af 
konfrontation med spørgsmålet om 
en selv. Men det er ikke det hele: 
som jeg straks efter blev klar over, 
oplevede jeg - om end kun for et øje-

3o blik - en næsten fYsisk rædsel ved 
situationen sammen med den dame, 
sammen med hende blev jeg ramt af 
en frygtelig forlegenhed, jeg rød
mede og blev flov på hendes vegne, 

3s jeg var også ved at tude. Uafhæn
gigt af min vilje blev jeg oversvøm
met af en ubegribelig stærk med
følelse med den fremmede person 
(overraskende netop her, hvor man 

4o umiddelbart ligger under for fan
gernes almindelige tilbøjelighed til 
at opfatte alt, hvad der har med 
fjernsynet at gøre, som en del af den 
fjendtlige verden, der har spærret 

45 dem inde): jeg var ulykkelig over 
ikke på nogen måde at kunne 
hjælpe hende, træde i stedet for 
hende, være i hendes sted eller i det 
mindste stryge hende over håret. 

5o Hvorfor følte jeg pludselig så 
stærkt - mod al fornuft - et ansvar 
for et menneske, som jeg ikke bare 
ikke kender, men hvis ulykke oven i 
købet kun trådte mig i møde via en 

5s fjernsynstransmission? Hvad rager 

det egentlig mig? Angik det da - om 
så nok så fjernt- mig? Er jeg måske 
mere opmærksom og følsom end an
dre? (Måske nok, men skulle det 
måske forklare noget?). Og hvis jeg 16o 

er, hvorfor var det så netop det her, 
der greb mig sådan, når jeg dagligt 
ser langt værre lidelser omkring 
mig.(. .. ) 

Hvis jeg i et lille øjeblik følte så 15s 

stærkt et ansvar for netop denne 
dame og følte sådan med hende 
(skønt mm fornuft ved, at hun 
utvivlsomt har det bedre end jeg, og 
at hun - hvis hun kender til mig - 110 

nok aldrig tænker på mig), var det 
nok fordi, at jo tydeligere og mere 
gennemsigtig menneskelighedens 
udsathed, sårbarhed og magtesløs
hed er, desto mere indtrængende 11s 

råber dens ulykke på deltagelse: 
den andens næsten dramatisk blot
tede udsathed, berøvet alle slørende 
lag og alskens >>skin<< , aktualiserer 
og afdækker ens egen oprindelige og 18o 

halvt glemte udsathed for en, kaster 
en tilbage i den og rammer en hef
tigt med erkendelsen af, at det 
egentlig også er en selv, som står 
der ene og forladt, uden hjælp og 185 

redning, at det er et billede på ens 
egen grundsituation, nemlig vor 
alle sammens situation, vor fælles 
forladthed, forladtheden hos en 
menneskelighed, der er kastet ind i 19o 

verden, en forladthed der sårer os 
alle lige meget uden hensyn til, 
hvem der netop konkret bliver 
såret. (. .. ) 

Når jeg tænker over, hvor denne 19s 

uendelige, grænse- og forbeholds
løse, præ-rationelle og præ-begrun
dede ansvarlighed for den anden og 
for andre kommer fra, falder det 
mig ind, at det egentlig ikke kan 2oo 

være andet end en af manifestatio
nerne af den adskilte værens erin
dring om sin fjerne væren i væren, 
om dens præ-subjektive forbundet-

2os hed med verdensaltet, af dens ind
groede trang til at bryde sin inde
spærring i sig selv, træde ud af sig 
selv og flyde sammen igen med 
værens integritet. Et andet menne-

21o skes udsathed og sårbarhed rører os 
altså ikke kun, fordi vi genkender 
vor egen udsathed og sårbarhed i 
den, men også af en langt dybere 
'grund: netop fordi vi genkender den 

21s sådan, når »værens stemme<< os 
stærkere fra den end fra noget som 
helst andet: værens nærvær i vort 
savn af den og i vor længsel efter at 
vende tilbage til den synes her plud-

22o selig at møde sig selv, sådan som 
den blottes i den andens udsathed. 
Dette råb fra dybet af den andens 
lod forstyrrer os, vækker os af vor 
søvn, mobiliserer vor længsel efter 

22s at transcendere vor egen subjektivi
tet, taler umiddelbart til vor latente 
erindring om den »prænatale<<3 til
stand af væren i væren; det er så at 
sige stærkere end alt andet (»fornuf-

23o tigt<<) i os - og pludselig falder vi, 
drevet til at identificere os med 
væren, ned i vor ansvarlighed. Fra 
denne synsvinkel viser ansvaret for 
den anden sig som en genoplivet el-

235 ler aktualiseret ansvarlighed »for 
alt<<, for væren, for verden, for dens 
mening; som en vækket deltagelse i 
væren, eller en identifikation med 
det, vi ikke er, og som ikke angår os; 

24o som den åbenbarede ur-erfaring af 
os selv i væren og væren i os; som et 
udtryk for den dybe intention at 
dække verden med vor egen subjek
tivitet. Medfølelse, kærlighed, en 

245 spontan hjælp til næsten, alt, hvad 

der overskrider enhver spekulativ 
bekymring for ens eget ophold i ver
den, og som går forud for den, disse 
sande »dybder i hjertet<< kan man 
altså opfatte som en enestående del 2so 

af det, som den menneskelige sub
jektivitets kastethed ind i dens op
rindelse i værens integritet forvand-
ler sig til, udvikler sig til og blom
strer op som i denne subjektivitets 2ss 

verden, og som denne subjektivitet 
igen og igen rækker ud efter denne 
integritet og vender tilbage til den 
igennem- for løbende selv at undre 
sig over det - ligesom jeg undrede 25o 

mig over min medfølelse med 
meteorologen, som var blevet over
rasket af fjernsynsteknikkens sam
menbrud. 
(. •• ) 265 

M Brev nr. 135 
(. .. ) »Jeg'ets<< indbyggede oriente
ring mod væren betyder naturligvis 
en vilje til at være. Som »jeg'et<< be- 210 

gynder at overskue sin situation og 
fatte sin adskilthed, begynder det 
naturligvis også at fatte, at det at 
være betyder at være i verden, altså 
at opholde sig i den. Altså: at orien- 21s 

tere sig, indrette sig, slå sig ned, 
tage sig af sig selv. Og her fremstår 
en ny udgave af den menneskelige 
eksistens' dybt paradoksale natur: 
»jeg'et<< kan kun nærme sig væren, 28o 

den væren det længes efter (dvs. ef-
ter at være i værens fYlde), gennem 
sin væren i verden, altså gennem sit 
ophold og gennem formen for dette 
ophold; det kan hverken springe sit 285 

ophold over eller gå uden om det, 
undvige det eller negligere det; men 
kun at orientere sig mod dette op
hold som sådan og således antage 
midlet for målet betyder på den an- 29o 



den side at fjerne sig uopholdeligt 
fra værens fylde: at forfalde fuld
stændigt til opholdet betyder fuld
stændigt at blokere for muligheden 

295 af at berøre væren, det betyder at gå 
glip af væren, ikke at være. Eksi
stensen er altså en stadig balance
gang melem værens uopnåelighed 
og forfaldet til opholdet, en stadig 

3oo søgen efter det, som egentlig aldrig 
lader sig finde i sin helhed: en måde 
at klare alle opholdets krav så godt 
som muligt på og samtidig aldrig 
forfalde til det, en måde hele tiden 

305 at række ud efter væren på, ikke på 
bekostning af ens ophold eller ved 
at fornægte det, men gennem det og 
i det. Opholdet er nemlig en fristel
se og forlokkelse: det trækker men-

31o nesket ind i tingenes, overfladernes, 
konsumjagets og den selvtilfreds
stillende selvplejes verden, det til
byder ham hele tiden- som det til
syneladende mest fordelagtige al-

315 ternativ - at >>slå lejr<< midt i 
>>opholdskravene<<, at identificere sig 
med dem, at glemme sig selv i dem
og dermed fører det hele tiden 
>>jeg' et<< væk fra det selv, fra dets ori-

32o entering imod væren. Netop det, op
holdet skal føre mennesket til, for
mår det altså effektivt at skjule for 
mennesket, og idet det fremkalder 
en illusion om at garantere en vej til 

325 væren, fører det mennesket i den 
stik modsatte retning: mod ubety
deligheden, intetheden og ikke
væren. Forfaldet til opholdet er jo 
egentlig et forfald til >>ikke-jeg'et«: 

33o når mennesket frasiger sig sit >>jegs<< 
transcendentale dimension, fra
siger det sig selve dette >>jegs<< para
doksale væsen og ophæver den fun
damentale spænding, som selve 

335 dets eksistens, subjektivitet og i sid-

ste instans også identitet gror frem 
af; det opløses i formål og ting, som 
det selv har udmålt og skabt, og for
taber sig til sidst helt i dem: det bli
ver en mekanisme, en funktion, et 34o 

jag, en ting, der manipuleres af sin 
egen manipulation.(. .. ) 

M Brev nr. 137 
Kære Olga, 345 

i mange år er der, hver gang jeg 
tænker over ansvaret eller taler 
med nogen om det, faldet mig et t ri
vielt eksempel ind: om natten stiger 
jeg på en sporvogns bivogn for at 35o 

køre et stoppested. Der er ingen i 
vognen, heller ikke en konduktør, 
for man betaler billetten ved at 
smide en mønt i en dertil indrettet 
boks (så vidt jeg ved, er man nu 355 

holdt op med at bruge dette selvbe
tjeningssystem i Prags sporvogne). 
Jeg kan smide mønten i boksen, 
men behøver det ikke: hvis jeg lader 
være, er der ingen der ser det, ingen 36o 

vil nogensinde finde ud af det, og in
gen vil nogensinde kunne bevise 
min forseelse. Og her åbner der sig 
et stort dilemma foran mig, uanset 
hvor mange penge jeg har: smide i 365 

eller ej? Set ud fra mit ophold i ver
den er det åbenlyst fornuftigt at 
lade være: at smide mønten i bok
sen er det samme som at smide den 
i rendestenen: det betyder ganske 37o 

frivilligt og overflødigt at miste en 
krone. Alligevel bliver jeg forlegen, 
jeg tøver, tænker efter, ja, man kan 
sige, at jeg ligefrem lider. Hvorfor? 
H vad er det, der tvinger mig til 375 

trods alt at smide mønten i? Det er 
afgjort ikke angsten for følgerne af 
eventuelt ikke at betale - det er 
fuldstændig udelukket, at min for
seelse skulle blive afsløret og straf- 38o 

fet - og det er heller ikke en længsel 
efter at demonstrere min respekt 
for mine borgerpligter for nogen: li
gesom ingen kan fordømme den 

385 manglende betaling, er der heller 
ingen, der kan værdsætte betalin
gen. Venner, medborgere, offentlig
heden, samfundet, trafikselskabet 
og staten selv sover tungt i dette 

39o øjeblik, de står helt uden for mit di
lemma og enhver formålsbestemt 
skelen til deres opfattelse ville være 
åbenlyst meningsløs. Det er helt og 
udelukkende min egen strid, hvor 

395 det overhovedet ikke spiller nogen 
rolle, hvor meget eller hvor lidt jeg 
lægger vægt på andres mening om 
mig. Men ikke blot det: i denne strid 
er det sågar også uvæsentligt, hvor 

4oo meget jeg lægger vægt på den al
mene velfærd: det er klart, at den 
natlige sporvognstur vil koste sam
fundet det samme, uanset om jeg 
betaler eller ej, og det er klart, at 

405 det fra trafikselskabets samlede fi
nansbalances synsvinkel er fuld
stændig ligegyldigt, om min krone 
dukker op i dens aktiver eller ej. 
Hvorfor er der så egentlig noget, der 

41o tvinger mig til at betale? Eller hvor
for føler jeg samvittighedsnag, hvis 
jeg har i sinde ikke at gøre det? 

Det er et dybere problem, end det 
umiddelbart kunne se ud til. Jeg 

415 ved, at jeg burde opføre mig sådan, 
som alle burde gøre det, jeg ved, at 
det er rigtigt at betale, og at man 
bør, sådan har jeg lært det, sådan er 
jeg vant til at opfatte det, jeg har re-

42o spekt for dem, som har lært mig det, 
og som selv handler sådan. Min op
dragelse, min anstændighed, mine 
vaner, min følelse af ansvar og pligt 
over for fællesskabet, som jeg har 

425 fået den· indprentet gennem hele 

mit liv, alt det spiller givet sin rolle i 
mit dilemma- men det er en rolle 
som en ren baggrund, der i grunden 
er lige så udvendig som for eksem-
pel spørgsmålet om, hvor meget bil- 430 

letten koster, hvor mange penge jeg 
har med, hvor langt jeg kører, om 
der måske ikke alligevel var nogen, 
der kunne se mig osv. osv. Min op
dragelses indflydelse eller dybden i 435 

min accept af de almindelige moral
normer forklarer lige så lidt sub
stansen i mit dilemma som alle dets 
andre ydre omstændigheder, hvis 
panorama forholder sig på omtrent 44o 

samme måde til det, som kulis
serne, scenen og projektørerne til 
det egentlige drama, der udfolder 
sig ved deres hjælp. 

Lad os altså undersøge selve 445 

strukturen i dette drama: jeg tror, 
at det er klart for enhver af egen er
faring, at det her drejer sig om en 
dialog. Mit >>jeg<< som subjekt for sin 
frihed (jeg kan betale eller lade 45o 

være), sin refleksion (jeg overvejer, 
hvad jeg skal gøre) og sit valg (jeg 
betaler eller lader være) er i dialog 
med noget, som befinder sig uden 
for selve dette >>jeg<<, er adskilt fra 455 

det og ikke er identisk med det.(. .. ) 
Hvem er det så egentlig, der taler 

til mig? En der tydeligvis betyder 
mere for mig end trafikselskabet, 
mere end mine bedste venner (hvil- 46o 

ketville vise sig, hvis denne stemme 
engang kom i kontrovers med deres 
mening), og endda også i en vis hen
seende end mig selv, nemlig end mig 
selv som subjekt for mit ophold og 465 

bærer af dets >>opholdsinteresser<< 
(som den alt i alt naturlige be
stræbelse på at spare en krone også 
hører til) . En, som >>ved alt<< (og altså 
er alvidende), er overalt (og altså er 470 



allestedsnærværende) og husker 
alt; som ganske vist er uendeligt 
forstående, men samtidig ganske 
ubestikkelig; som er min højeste og 

475 ganske entydige autoritet i alle mo
ralske spørgsmål, og som altså er 
selve Loven; en, der er evig, og som 
gennem sig selv også gør mig evig, 
således at jeg ikke kan stole på det 

480 øjebliks komme, da alting slutter og 
min afhængighed af ham altså også 
forsvinder; en, som jeg forholder 
mig helt til, og som jeg i sidste in
stans ville gøre alt for. Denne >>no-

485 gen<< taler samtidig ganske specifikt 
og personligt til mig (og altså ikke 
blot som til et anonymt medlem af 
den rejsende offentlighed, som tra
fikselskabet gør det). 

490 Men hvem er det? Gud? Der er 
mange subtile grunde til, at jeg 
tøver med at bruge dette ord; en vis 
skam (jeg ved ikke præcist over 
hvad, hvorfor og over for hvad) spil-

495 ler givet en rolle her, men det vigtig
ste er nok min bekymring for, at jeg 
med denne vel specifikke betegnelse 
(eller med påstanden om, at >>Gud 
er<<) alt for entydigt skulle projicere 

5oo min helt igennem personlige, rent 
indre og temmelig uklare erfaring 
(den være sig nok så dyb og påtræn
gende) >>Ud<<, ud på den såkaldte >>ob
jektive realitets<< problematiske 

5o5 fremvisningslærred og derved over
skride den for meget. Om Gud er til 
eller ej - sådan som den kristne 
menneskehed forstår ham -ved jeg 
ikke, og jeg kan heller ikke vide det, 

jeg ved endda ikke, om det er på sin 51 o 

plads at betegne selve den kalden til 
ansvar, jeg hører, med dette ord. Jeg 
ved kun så meget: at væren (som 
det trods alt er lettere at forudsætte 
end Guds væren) i sin integritet, 515 

fylde og uendelighed, som princip, 
retning og mål for alt, hvad der er 
til, og som det dybeste og samtidig 
bredeste >>indeni<< i alt værende (jeg 
vil senere skrive mere udførligt om 52o 

dette) antager stærkt personlige 
træk i den sfære af vor indre erfa
ring, som jeg her skriver om: dens 
stemme, sådan som vi modtager 
den takket være vor >>indstilling på 525 

dens bølgelængde<< (dvs. takket 
være vor oprindelse i den og vor ori
entering mod den), forekommer os 
at udgå fra en slags særlig >>uadskil
lelig<< subjektivitet hos den med 53o 

egen uendelige hukommelse, alle
stedsnærværende ånd og uendeligt 
store hjerte. Med andre ord: det er, 
som om universets væren i de øje
blikke, vi mødes med den på dette 535 

plan, pludselig får et personligt an
sigt og vender sig mod os med det. 
(. .. ) 

Noter 
l) Integritet: Betegnelse for den art af sam
menhæng, en del står i, med den helhed, den 
er en del af. 

2) Transcendere: Overskride grænserne for 
noget. 

3) Prænatal: Forud for fødslen. 

Kildefortegnelse 

l. Platon: af Faidros (første halvdel af 
300-tallet f.Kr.) , oversat af H. Holten
Bechtolsheim i »Platons Skrifter i Over
sættelse. Udg. v. Carsten Høeg og Hans 
Ræder<<. C.A.Reitzels Forlag 1936. Bind 
6 side 41-45 (med udeladelser). 

2. Aristoteles; af Den nikomachæiske 
etik (midten af 300-tallet f.Kr.), her gen
givet efter >>Aristoteles. Med indledning, 
oversættelse og noter af Anfinn Stigen<<. 
Berlingske Forlag 1964 (Serien »De 
store tænkere<<). Side 158-172 (med ude
ladelser) samt side 206-207. 

3. Thomas Hobbes: af Leviathan (1651), 
her gengivet efter >>Hobbes. Med indled
ning, oversættelse og noter af Svend 
Erik Stybe<<. Berlingske Forlag 1968 
(>>De store tænkere<<). Side 151-156 (med 
udeladelser). 

4. David Hume: af An Enquiry Concern
ing the Principles af Morals (1751), her 
gengivet efter >>David Hume. Med ind
ledning, oversættelse og noter af Niels 
Egmont Christensen<<. Berlingske For
lag 1966 (>>De store tænkere<<). Side 161-
165, 178-180, 210-212 og 216-217 (med 
udeladelser). 

5. Jeremy Bentham: af An Introduetion 
to the Principles af Morals and Legisla
tion (1789), oversat af Sven Erik Nor
denbo, her gengivet efter »Sven Erik 
Nordenbo: Moral og samfund<<. Folke
universitetet 1978. Side 74-79. (Kap. l§ 
13 og tilhørende note dog oversat og 
tilføjet afBj.T.) 

6. Immanuel Kant: af Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten (1785), her gengi-

vet efter »Kant. Med indledning, over
sættelse og noter af Justus Hartnack<<. 
Berlingske Forlag 1966. (»De store tæn
kere<<). Side 189-190, 193-200 og 213-
215 (med udeladelser). 

7. Friedrich Nietzsche: af Gotzen-Dam
merung, oder: Wie men mit dem Ham
mer philosophiert (1889), her efter »Af
gudernes ragnarok eller hvordan man 
filosoferer med hammeren. På dansk 
ved og med forord af Jens Erik Kristen
sen og Lars-Henrik Schmidt<<. Gyl
dendal1993. Side 47-48. 

8. Friedrich Nietzsche: af Zur Genealo
gie der Moral. Eine Streitschrift (1887), 
her efter »Moralens oprindelse. Et 
stridsskrift. Forord, oversættelse og no
ter ved Niels Henningsen<<. Det lille For
lag. 1993. Side 38-44 og 47-49 (med ude
ladelser). 

9. K.E. Løgstrup: af Norm og spontanei
tet, Gyldendal1972. Side 17-18 

10. K.E. Løgstrup: af Etiske begreber og 
problemer (1971) i »Gustaf Wingren 
(red.): Etik och kristen tro<<. C.W.K.Gle
erup, Lund, Gyldendal, København og 
Universitetsforlaget, Oslo. 1971. Side 
212-215 og 239-240. 

ll.Vaclav Havel: af Breve til Olga 
(1983), her efter »Vaclav Havel: Breve 
til Olga. Udvalgt og oversat af Peter 
Bugge<<. Gyldendal 1993. Side 217, 219, 
220-224, 241-242 og 248-251 (med ude
ladelser). 






