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– Hvordan forstår De dannelsens fænomenologi,

og forholdet mellem identitet og ‘Bildung’? 

Når man spørger om identitet, ønsker man at

komme til at vide: Hvem er jeg? Relationen mellem

begreberne identitet og dannelse må tænkes som et

spørgsmål om den kapacitet , det potentiale, og ka-

pabilitet, den duelighed, som det enkelte individ har.

Kapacitet - eller evnen til at rumme og at yde - er den

vished, der ligger i at jeg kan gøre noget, at jeg kan

handle. ‘Oneself as Another’ er skrevet som en

række forskellige konfigurationer, startende med

sproget, det at jeg kan sige noget - og derefter

gående videre til den fysiske og sociale verden, hvori

noget kan ske. Narrativitetsbegrebet her ligger tæt

på, hvad Hannah Arendt skrev: fortællingen drejer

sig om at opdage ’the who’. Der er en forbindelse til

mit tidligere værk ‘Time and Narrative’, hvor jeg var

optaget af at undersøge tidens struktur, der er mere

kompleks end en traditionel skelnen mellem fortid,

nutid og fremtid indikerer. Jeg forsøgte at sige, at nu-

tiden og nærværet var mere end et øjeblik, og den

levede nutid, hvori vi er initiativrige og medieres af

mødet med andre mennesker, netop må forstås som

et spørgsmål om kapacitet. I den sidste del af ‘One-

self as Another’ introduceres en række etiske

dimensioner, nu også forstået som spørgsmål om

kapacitet. Her må der særligt lægges vægt på evnen

til at være tilregnelig og ansvarlig. Problemet med

‘Bildung’ i denne kontekst er, i hvilken udstrækning

den anden kan regne med mig. Det interessante se-

mantiske felt for tilregnelighed (accountability) og

beregnelighed (computation) kunne undersøges

nærmere. ’Bildung’ findes på vejen mellem kapaci-

tet og performance - mellem ydeevne og ydelse. ‘Bil-

dung’ drejer sig om den måde, jeg vedvarende må

realisere mig selv på.

For at sammenfatte: Kapaciteten må basalt set fors-

tås som et potentiale, jvf. Aristoteles' begreb dyna-

mis. Overgangen fra kapacitet til aktualitet, energeia,

er et første trin i mit forsøg på at give et svar på, hvad

dannelse er.

– Er ‘Bildung’ et ontologisk begreb, en nødvendig-

hed for menneskeheden, og noget vi mangler ved

fødslen?

’Bildung’ er snarere et antropologisk begreb. Mit

andet svar på, hvad dannelse er, må dreje sig om at

fokusere på formidlingerne mellem én selv (one-

self), den anden, de andre og det andet, når man

bevæger sig fra barndom, igennem ungdommen til

modenhed. Disse formidlinger er meget komplekse.

Dannelsesbegrebet indbefatter, at jeg må finde min

vej, når jeg møder de andres forventninger. Det ny-

fødte barn har hjælp nødig. Det er udleveret til livet.

Det har frem for alt brug for beskyttelse, og da det er

bange for at blive udstødt, må det have hjælp.

Senere vil det ankomme til det antagonistiske trin,

kaldet Ødipus-komplekset. Men før denne konflik-

tuelle situation opstår, eksisterer barnet i denne

desperate situation, hvor det skriger om hjælp og

beskyttelse. Gennem hele vort liv konfronteres vi

med barnets skrig: Hjælp mig med at leve. Forbin-

delse mellem dannelse og bistand er meget central.

Behovet for hjælp er på en måde overordnet senere

konflikter mellem barnet og den voksne. 

Men der findes også et hierarki af institutioner, der

tager sig af ‘Bildung’, fra familien til skolen. Ræk-

kende fra livet i byen (Polis) til livet som verdens-

borger (universelt). At anse sig selv for at være og at

blive anset for at være en autonom borger er et tegn

på dannelse. 

Ved siden af disse to syn på ‘Bildung’ - virkelig-

gørelse af den egne kapacitet og andres hjælp til at

komme fra den tidligste barndom til det modne liv

uden at blive udstødt - findes der et tredie: Evnen til

at være alene. Evnen til at kunne leve med både mig

og sig selv er et tegn på dannelse. I stedet for ang-

sten for eksklusion træder evnen til ensomhed.

Således kan ‘Bildung’ også forstås.

Hegels uomgængelige aktualitet

– Fastholder De G.W.F. Hegels dannelsestænkning? 

Jeg har altid været meget interesseret i Hegel,

startende med hvilken rolle begrebet negativitet

spiller. I ‘Jena-filosofien’ spiller kampen om anerken-

delse en vigtig rolle. I ‘Retsfilosofien’ er det væsent-

lig at forstå, at anerkendelsesformerne passerer gen-

nem en serie af forskellige formidlinger. Den første

og mest abstrakte form er kontrakten, at blive aner-

kendt som en pålidelig partner i et kontraktuelt for-

hold. Men Hegel placerer disse juridiske forhold på

et meget lavt niveau, for der er ikke noget samfund

(Gemeinschaft) i en kontraktlig relation. Det klassi-

ske eksempel er markedet, at købe og at sælge. I en

kontraktuel relation medieres viljen via ting, men vil-

jerne er jo heterogene. Kontraktuelle relationer er

derfor ‘rene’ relationer, anskuet åndsvidenskabeligt.

Jeg skylder jo ikke den anden noget, når jeg har op-

fyldt mine kontraktlige forpligtelser. Kontrakten

efterlader på en måde de to parter langt fra hinan-

den. Hele anerkendelsesprocessen må dog begribes

på en måde, så man forstår, hvordan disse udven-

digheder bliver stadig mere integreret. 

I dette eksklusive interview med den franske filosof Paul Ricœur blev

det nødvendigt at tale engelsk om et magnetiserende, uoversætteligt,

tysk begreb: ‘Bildung’, som vi på dansk kalder dannelse. ‘Bildung’ er et

potentiale, der udfoldes konfliktuelt og aldrig finder én fast form. 

>

»Dannelse er en anerkendelsesproces.
Den rækker fra ydre til indre relationer,
fra konfliktende og konkurrerende
forhold til harmoniske.«
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Hegel skelner mellem tre trin i ‘Retsfilosofien’: Det

første trin udgøres af familien - et ikke-valgt fælles-

skab. Her dannes de første gensidige bindinger, om-

fattende de konfliktende perspektiver, som Freud ta-

ler om. Der er tale om et ritualiseret tilhørsforhold.

Men familien er en begrænset cirkel, i forhold til det

andet trin, det åbne samfund. Her hersker der arbi-

trære kræfter og konkurrence. Behov og interesser

florerer, og ønsket om succes er dominerende. Det

er således først på det tredje trin, i de politiske rela-

tioner, at man kan finde den højeste form for inte-

gration. Det drejer sig ikke her om at forstå staten

som regering - ej heller bare om se nærmere på de

konstitutionelle regler. Overordnet disse står den

gensidige anerkendelse som statsborgere.

På denne måde er ‘Bildung’ et politisk koncept, i den

græske forstand af ordet, der integrerer forestillin-

gen om mennesket som et zoon politikon, der må

udvikles gennem paideia (opdragelsesidealet for det

alsidigt dannede menneske i det antikke Græken-

land; SNL). At være en del af bystaten (en fri borger

i polis) overskrider og fortætter de andre relationer,

der udspilles hhv. i familien og på markedet (kon-

trakten). Den mest interessante bog at se nærmere

på i denne forbindelse vil være Aristoteles' 3.bog om

Politikken, kapitel 9, hvis jeg husker ret, hvor han

taler om fællesskabet mellem borgere i bystaten ved

at anvende begrebet venskab. Det er interessant, at

dette begreb om venskab mellem borgerne i Polis

overskrider det blot private og nære venskab. Dette

samfundsborgerskab kan ikke reduceres til interes-

ser eller til nødvendigheden af at måtte mobilisere

et forsvar for Polis'en mod trusler om angreb udefra.

Der er tale om forbindelser, der er stærkere end det,

at man deler interesser, og de danner sammenhæn-

gen mellem byborgerskabet og bystaten. I det

antikke Grækenland var der en meget tæt forbin-

delse mellem politik og byborgerskab. Borgerne ska-

ber byen og dannes i den.

– Drejer ‘Bildung’ sig om at arve traditionen?

Ja, hvis det drejer sig om en videregivelse af, hvad

den ene generation har lært til den næste. På denne

måde er dannelse et generationsbegreb. Men trans-

mission – videregivelse – betyder noget andet og

mere end tradition, for det er vigtigt ikke at reducere

tradition til noget, der blot skal bevares som en mu-

seumsgenstand. Dannelsen af identitet er noget

andet end at fiksere identitet.

Konflikter på alle niveauer

– Kan De skrive under på en formulering af, at der

ikke ville kunne foregå dannelse uden modstand? 

Hvis vi vender tilbage til begyndelsen af denne

samtale, til begreberne kapacitet og kapabilitet, er

der konfliktuelle dimensioner til stede på alle

niveauer. Blot det at tale sammen implicerer konflik-

tualitet. Menneskene er rivaler på det lingvistiske

niveau. Der kæmpes for at få ret. Tilegnelse af lær-

dom skaber andre former for konfliktualitet. 

– Det græske ord polemos (ophav til ordet polemik)

betyder jo også krig...

Det er derfor, jeg bliver ved med at være interes-

seret i Hegels filosofi, da han vedvarende skriver om

Andethedens konfliktualiteter, der må studeres på

alle niveauer: i sproget, i naturen, i samfundet...

– Kan det hævdes, at dannelsesprocesserne i vor

tid er kommet i fare? At de trues af markedet, sta-

tens mangel på ambitioner og alverdens privat-

interesser...?

– Det er banalt, men må tages alvorligt. Alt synes

at blive til en deal på et marked, at blive gjort til va-

rer. Der kan tales om en generel vareliggørelse. Men

lad os igen holde os til Hegels skema og se på rela-

tionen mellem familie og stat. På dette niveau er

konflikterne helt åbenlyse, fordi der her hersker for-

skellige behov og interesser. De unge venstrehegeli-

anere og Marx tolkede disse konflikter på en anden

måde, men Hegel forsøgte at finde en løsning på det

politiske niveau, fordi konflikterne ville vedblive med

at eksistere på det økonomiske niveau. Hegels

løsning stod i modsætning til Adam Smiths opti-

misme. Smith håbede på, at fredens købmænd

kunne befri samfundet fra krigeriske adelsfolks

kampe. Han forestillede sig, at en social fred ville op-

stå, når markedets usynlige hånd havde virket. Den

aristokratiske stat måtte se sin undergang i møde. 

I det nye samfund ville der selvfølgelig være konkur-

rerende; men de ville blive holdt i skak af den usyn-

lige hånds forsyn. På en måde var Hegel mere skarp-

synet end Smith, da han indså, at denne stat ikke

ville kunne skabe stabile anerkendelsesmønstre

blandt de mange konfliktende behov og interesser

alene ved at forlade sig på markedets logik. Der er

en tæt sammenhæng mellem dannelse og det at

blive anerkendt. Dannelse er en anerkendelsespro-

ces. Den rækker fra ydre til indre relationer, fra kon-

fliktende og konkurrerende forhold til harmoniske.

– Bruger De her ‘Bildung’ som telos for en be-

vægelse fra konflikt til forsoning, fra krigstilstand til

fornuft, fra disrespekt til respekt?

At lære og at blive undervist er to komplemen-

tære, men også to forskellige begreber. For det første

må mennesket lære; men begrebet undervisning er

alt for snævert, for det har mest at gøre med det in-

tellektuelle indhold. Dannelse er et langt større be-

greb end begrebet uddannelse. Dannelse drejer sig

om bl.a. karakterdannelse og om emotioners udfol-

delse og foregår på alle niveauer, fra kropslige behov

til intellektuelle og åndelige præstationer. 

Venskab og alenehed

– Er ‘Bildung’ et normativt begreb for Dem? 

Jeg talte tidligere om, at det unge menneske må

opdyrke evnen til at kunne være alene og lære at

mestre en autonom dømmekraft. Kant har ret i, at

det er vigtigt at kunne lære at tænke for sig selv. Det

integrative element af dannelsen har sit modstykke i

>

At formå at leve som mig og sig selv

»Menneskene er rivaler på det lingvis-
tiske niveau. Der kæmpes for at få ret.
Tilegnelse af lærdom skaber andre
former for konfliktualitet.« 

>
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Paul Ricœur forelæser om ‘Gavens
paradokser’ på  Danmarks Pæda-
gogiske Universitet,  2. maj 2003. 
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forsøget på at give enhver mulighed for at udfolde

sin egen dømmekraft..

– I ‘Oneself as Another’ taler De om, at identiteten

bliver til i et spændingsfelt (oscillates) mellem sam-

mehed (idem) og selvhed (ipse). Vil De placere ‘Bil-

dung’ i denne kontekst?

Ja, i den forstand at identiteten både er forudsæt-

ning og mål for denne proces. Mennesket må have

mulighed for at finde sin egen identitet i denne pro-

ces. Mellem forudsigelig sammehed (karakter) og

forandring (mediering af Andethed). Selvets herme-

neutik må forstås som en dialektik mellem selvet og

det, der er noget andet end selvet. At være et selv er

noget andet end at være et jeg; ikke mindst fordi sel-

vet ikke blot er noget, den enkelte besidder. Selvet

har andre del i, og det sætter jeget i bevægelse.

– Drejer ‘Bildung’ sig om at gøre afstanden mel-

lem idem og ipse større? Bliver man så en rigere

person? 

I min høje alder bliver jeg ved med at vende til-

bage til to aspekter af den menneskelige eksistens:

evnen til at være alene og den politiske dimension

af venskabet. Venskabet er dybest, når det involverer

mennesker, der også forstår sig på at kunne være

alene med sig selv. y
Steen Nepper Larsen

Asterisk@aterisk.dpu
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Paul Ricœur

(f.1913). Fransk filosof. I tysk fangenskab 1940-45. Profes-

sor i filosofihistorie på universitetet i Strasbourg 1948-56

og prof. i metafysik på Sorbonne i Paris 1956-66. Fra 1966

prof. i filosofi ved Nanterre, Paris og fra 1970 ligeledes

prof. i Chicago. Udnævnt til æresdoktor ved Kbh.'s Univer-

sitet i 1979 sammen med bl.a. Villy Sørensen og Roman

Jacobsen. 

Ricœur udfolder en uforlignelig filosofisk hermeneutik og

fænomenologi. Liv er tolkning; og for Ricœur ikke mindst

tolkning af tekster. Han står i en livslang dialog med Platon,

Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Kierkegaard, Marx,

Nietzsche, Husserl, Freud, Jaspers, Marcel, Heidegger,

Gadamer, Sartre, Levinas, Arendt og Rawls. 

Uden ét fast arkimedisk punkt vover han at præsentere vi-

sioner om det gode liv. Ricœur fremstiller og fortolker

relationerne mellem anerkendelse og ansvar. Som døde-

lige, tidsbundne mennesker er vi aldrig blot ensomme

eksistenser i verden. Ikke mindst lever vi af og imellem

hinandens fortællinger. 

Der dannes bevægelige konstellationer på Ricœurs stjerne-

himmel mellem tidsfilosofi, psykoanalyse, etik, struktura-

lisme, sprogfilosofi, ideologikritik, fortællings- og fortolk-

ningsteori.

Ricœur har skrevet en lang række værker, deriblandt: 

‘De l'interpretation’ (Paris 1965), ‘La métaphore vive’ 

(Paris 1975), ‘Temps et récit. I-III’ (Paris 1983-85), ‘Soi-

meme comme un autre’ (Paris 1990) og ‘Le Juste 1 & 2’

(hhv. Paris 1995 & 2001). 

De fleste af hans hovedværker er oversat til engelsk. Et

formidabelt sted at starte er oversættelsen af ovennævnte

værk fra 1990, betitlet ‘Oneself as Another’ (Chicago 1992);

ikke mindst hvis man ønsker at s(tuder)e, hvordan menne-

skelig identitet kan tænkes som et dynamisk forhold,

spændt ud mellem selvet, den Anden og det andet. Iden-

titeten er et evindeligt mellemværende. 

Peter Kemps bøger: ‘Tid og fortælling. Introduktion til 

Paul Ricœur’ (Århus 1999) og ‘Praktisk visdom. Om Paul 

Ricœurs etik’ (Viborg 2001) tolker den franske tænkers

horisont. Heri findes righoldig bio- og bibliografisk hjælp til

videre læsning (bl.a. opregnes en række danske bøger og

artikler af mesteren selv). Anbefales kan også det gedigne

svenske tidsskrift Res Publica nr. 9 fra 1987; temaet er ‘Text

och verklighet - Paul Ricœur’. 

»I min høje alder bliver jeg ved med at
vende tilbage til to aspekter af den
menneskelige eksistens: evnen til at
være alene og den politiske dimension
af venskabet.«

>


