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Den Danske Folkekirke tilskrives ofte prædikatet ”rummelig”.1 I 1800-tallet 

var rummeligheden en nødvendighed, for at det kirkelige landskab ikke 

skulle brydes op i indremissionske og grundtvigianske fløje. Derfor indførtes 

en række frihedslove, der blandt andet garanterede præsternes 

forkyndelsesfrihed og folkekirkemedlemmers mulighed for 

sognebåndsløsning. I dag, hvor langt de fleste medlemmer er kulturkristne, 

betyder de teologiske tilhørsforhold mindre. I stedet kan iagttages en større 

opmærksomhed vedrørende det religiøse sprog som kommunikation og 

rummeligheden angår nu især muligheden for liturgisk fornyelse.2 Der er 

tilsyneladende sket en forskydning fra indhold til form. 

For at få overblik over disse forandringer nedsatte biskopperne i 2016 tre 

såkaldte faggrupper, der med hver deres fokus (Gudstjeneste, Dåb og nadver, 

Frihed og autorisation) fik til opdrag at give en ”statusrapport” 3  over 

gudstjenestelivet i dagens folkekirke. Biskopperne ønskede blandt andet 

indsigt i, hvordan gudstjenester forvaltes i forhold til Ritualbogen og hvilke 

tendenser, der kan iagttages (praktisk og strukturelt, liturgisk og teologisk) 

med hensyn til højmessen og andre gudstjenester. For hver faggruppe blev 

en biskop valgt som formand og medlemmerne udpeget på grundlag af deres 

faglige viden og erfaring med det konkrete felt. I 2019 udkom tre 

faggrupperapporter på baggrund af hvilke, der opfordres til ”en bred debat 

om gudstjenestelivets fremtid”, som ”alle er inviteret til at tage del i”.4 

Biskopperne vil herefter ”tage stilling til, hvilke konsekvenser [dette] skal 

have for det videre liturgiske arbejde”.5 Træder man et skridt tilbage fra den 

konkrete drøftelse, kan flere ting undre. Ét er det spørgsmål om autoritet, der 

uvægerligt må melde sig før eller siden. For når liturgiske spørgsmål gøres 

til genstand for en ”bred” samtale, hvad bliver da kriteriet for hvem, der 

træffer hvilke valg og hvorfor? Et andet spørgsmål følger i forlængelse heraf. 

Det angår faggrupperapporternes genre. For er de neutrale, deskriptive 

dokumenter – altså en slags state-of-the-art? Eller er de trods den erklærede 

 
1  Se f.eks.: https://samtidsreligion.au.dk/religion-i-danmark/rel-aarbog10/smr/, 

https://www.religion.dk/hvor-inkluderende-boer-folkekirken-vaere, 

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/anna-libak-mange-medlemmer-skyldes-

rummelighed.  
2  Se f.eks.: https://www.lindevangkirke.dk/page/6905/vi-er-liturgisk-frisogn, 

https://www.fyensstift.dk/for-menighedsraadene/fristift-forsoeg-i-fyens-stift/liturgiske-

frisogne, 

https://www.sdrbjertkirke.dk/fileadmin/group/1192/Dokumenter/10_KNAP_Liturgisk_f

risogn_HOVEDKNAP_-

_GUDSTJENESTE_ER_NOGET_VI_ARBEJDER_FREM_SAMMEN.pdf 
3 Gudstjeneste. Om gudstjenestelivet i Den Danske Folkekirke 2019, 11. 
4 Ibid., 9. 
5 Ibid., 12. 
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intention om at være debatoplæg allerede i deres udgangspunkt 

præskriptive? Tvivlen opstår, når det for eksempel i rapporten om 

”Gudstjenesten” lyder: ”Formålet med gudstjenesten er at iscenesætte et 

møde mellem Gud og menneske”6. Teologisk kan der være al mulig grund til 

forbehold over for en sådan formulering. Tilsvarende når det i samme rapport 

siden forklares, at: 

Ethvert ’forløb’ foregår i tid. Sådan også med en gudstjeneste. Når vi er i tiden uden 

at bemærke den, kan man sige, at vi er i et flow. Gudstjenesten er et forløb med 

stigninger og fald, og når forholdet mellem disse er godt, skabes flow. Det er værd at 

tilstræbe.7  

 

Ekklesiologi, didaktik og normativitet er her blandet sammen på en 

uigennemskuelig måde og tilbage står spørgsmålet om hvem, der hævder 

hvad, på hvilket grundlag og med hvilken autoritet. 

Hvor faggrupperapporterne er uklare med hensyn til status og genre, så 

forholder det sig anderledes med de mere strikte, videnskabelige analyser af 

liturgisk praksis, der gennemføres ved Center for Kirkeforskning ved 

Afdeling for Systematisk Teologi (Det Teologiske Fakultet, Københavns 

Universitet). Centrets undersøgelser kombinerer ofte kvalitative og 

kvantitative undersøgelser. Således redegør et projekt blandt andet for 

traditionelle og nyere tiltag ved højmesse med dåb og lørdagsdåb, idet de 

konkrete liturgier sammenholdes med en kvalitativ analyse baseret på 

samtaler med faste kirkegængere samt dåbsforældre og -følger.8 Et andet 

projekt anlægger en sociologisk vinkel og gennemfører en undersøgelse af, 

hvordan brugen af Folkekirken og de kirkelige handlinger bidrager til 

sammenhængskraften i det danske samfund. Med begrebet ‘at kirke alene’ – 

churching alone – redegøres for et generelt skift fra traditionelt til individuelt 

orienteret fællesskab, hvilket kirkeligt set har betydet langt flere 

målgrupperettede aktiviteter (børnegudstjenester, ungdomsgudstjenester, 

meditationsgudstjenester, fyraftensgudstjenester, natgudstjenester, etc.). 9 

Kendetegnende for en del af det arbejde, der udgår fra Center for 

Kirkeforskning er, at der er en opmærksomhed på Folkekirken som del af en 

 
6 Ibid., 19. 
7 Ibid., 25. 
8 Enggaard, Nete Helene 2016. Højmesse og dåb: En sammenlignende undersøgelse 

af gudstjenestedeltagernes oplevelse af traditionel og nyere liturgisk praksis ved 

højmesse og dåb i Helsingør Stift.  
9 Leth-Nissen, Karen Marie 2018. Churching Alone: A Study of the Danish Folk 

Church at Organisational, Individual, and Societal Levels . København: Det 

Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 

 



 Positioner 11 
 

 

 

omfattende samfundsmæssig forbrugerisme, der kan sammenfattes med 

begreber som markedstænkning, autenticitet og individualisering. Samtidig 

anlægges en systematisk teologisk vinkel, således at for eksempel tendensen 

til medinddragelse af forældre og faddere i forbindelse med dåbshandlingen 

(lystænding, forældrebøn m.v.)  perspektiveres i forhold til den evangelisk 

lutherske forståelse af dåb som passiv, ufortjent modtagelse og 

fællesskabsorientering.10 

En nyere udgivelse med titlen Mellem afbrydelse og forkyndelse. 

Gudstjenester til tid og sted befinder sig et sted mellem kirke og universitet. 

Bogen præsenterer ti eksempler på alternative gudstjenesteformer (ART-

gudstjeneste, ”Sacred Space”, Askeonsdagsgudstjeneste, 

MindfulnessGudstjeneste, Halloweengudstjeneste, Lyrikgudstjeneste, m.v.), 

hvorefter fagpersoner analyserer disse med udblik til samtiden og tilbageblik 

på liturgisk-teologisk tradition. Selvom de alternative gudstjenester er 

udviklet i forskellige sammenhænge (by og land, øst og vest) er der en række 

fællestræk i beskrivelserne. Som i gudstjenesterapporten anvendes udtrykket 

”flow” i flere tilfælde, lige som ”drive”, ”dybde”, ”krop” og ”det indre” går 

igen. Om en kantategudstjeneste forklares det for eksempel, at ”[m]usikken 

finder ind til os, og vi berøres, så der opstår resonans imellem vores indre og 

det, som evangeliet i musikken handler om. Det er forkyndelse i en 

dybdedimension, som ord sjældent vil kunne opnå”.11 Samtidig med denne 

henvisning til det ”indre” og nonverbale er der altså her (som også i 

gudstjenesterapporten) en udpræget præskriptiv redegørelse for liturgien; det 

forklares, hvad der skal føles. Noget tilsvarende gælder for beskrivelsen af 

de såkaldte ”Sacred Space”-gudstjenester, der er udviklet med en høj grad af 

lægfolksinddragelse i planlægning så vel som afvikling. Om altergangen 

forklares det, at ”[i] nadveren får vi at vide, at Gud er kommet nær os i vores 

liv og på en særlig måde har forbundet sig med os. […] Vi kan ikke rationelt 

forklare det, der sker, men blot deltage i mysteriet”12. For forfatterne er der 

tilsyneladende ikke noget selvmodsigende i disse tendenser til at 

pædagogisere (og dermed rationalisere) ”mysteriet”. Endnu et fællestræk er 

at i forsøget på at styrke den nonverbale kommunikation, så inddrages 

kroppen på mangfoldige måder: gennem meditation, yoga, askekors der 

tegnes i panden og cirkeldans. Argumentet for det sidste er, at dansen 

 
10  Enggaard, Nete Helene og R. Nøjgaard (red.) 2018. Tradition og fornyelse. 

Teologiske perspektiver på gudstjeneste og liturgi. Frederiksberg: Eksistensen. 
11 Bendixen Rønkilde og Demant (red.) 2020, 37. 
12 Ibid., 63. 
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etablerer et ”stærkt fællesskab”, der kan strække ”videre ud og dybere ned”13 

end andre oplevelser. Også her anvendes betegnelsen ”flow”, der beskrives 

som ”en oplevelse af mestring af situationen, […] der bliver siddende i 

mennesket, også når flowoplevelsen er slut”.14 Som med den ovennævnte 

tendens til at dåbshandlingen forskydes fra passiv tildragelse til aktiv 

medindragelse, så kan et udtryk som ”mestring af situationen” her give 

anledning til eftertanke. Et spørgsmål vedrørende forholdet mellem 

inklusion og marginalisering melder sig endvidere, når præsten, der 

organiserer disse dansegudstjenester, beskriver sin erfaring med, at ikke alle 

kan finde sig til rette med den alternative form. En eventuel forlegenhed ved 

at danse tilskrives således den enkeltes formodede ubehag ved den egne 

krop: ”Når vi ikke ønsker at træde ind i dansen, er det måske fordi vi har 

modvilje mod at blive konfronteret med den smertefulde krop”.15 Man kan 

her overveje det betimelige i en sådan motivgranskning. Hvor om alting, er 

gøres der ihærdige forsøg på, at gudstjenestedeltagerne skal føle sig tilpas i 

kirkerummet. Et fællestræk ved de ti beskrivelser er således en 

opmærksomhed vedrørende rummets ”atmosfære”, idet der i flere tilfælde 

arrangeres tæpper, levende lys, dufte, servering af te, suppe, nødder m.v. 

Med hensyn til det sidste er der til næsten alle de alternative gudstjenester 

knyttet en eller anden form for spisning, hvor fællesskabet sanktioneres. 

Parallelt hermed kan iagttages en generel nedtoning af præstens rolle som 

autoritet. En præst forklarer således, at ”[f]or ikke at skabe afstand til 

menigheden, har jeg ikke præstekjole på og går heller ikke på 

prædikestolen”. 16  Den antihierarkiske tendens afspejles også i 

gudstjenesternes regibemærkninger. Af en af beskrivelserne fremgår det 

således, at fordi højmessen kan opleves som ”fremmed og dogmatisk og 

liturgisk tung” 17 , så gøres de faste liturgiske led lettere tilgængelige: 

”Velsignelsen lyses ikke uformidlet, den får et par ord med på vejen”.18  

Som nævnt analyseres de ti gudstjenestebeskrivelser efterfølgende af 

forskellige fagpersoner. Fælles for disse er blandt andet, at de (i lighed med 

Center for Kirkeforsknings iagttagelser) ser de alternative gudstjenester som 

udtryk for kirkens forsøg på at tilpasse sig samfundsmæssige forandringer: 

”man har taget en bestemt beskrivelse af samtiden til sig, som både har træk 

fra sekulariserings- og spiritualiseringsperspektiver”.19 Snarere end at være 

 
13 Ibid., 122. 
14 Ibid., 125. 
15 Ibid., 135. 
16 Ibid., 157. 
17 Ibid., 159.  
18 Ibid., 158.  
19 Ibid., 209. 
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indre, teologisk begrundede, er de liturgiske nyskabelser altså motiveret af 

ydre forhold, idet kirken forsøger at gøre sig gældende med 

”venligtfaciliterende fromhedstilbud for søgende mennesker”20 på et broget 

kulturelt og religiøst marked. Flere kommenterer forskydningen fra et fokus 

på kirkens objektive lære til den omvendte kristnes subjektive erfaring og ser 

heri en nypietistisk strømning. Hans Jørgen Lundager Jensen anlægger et 

religionsvidenskabeligt perspektiv og analyserer gudstjenestebeskrivelserne 

ud fra tre religionshistoriske faser: den tribale religion (kollektiv ekstase, 

kropsligt engagement, sansbare repræsentationer af fælles værdier), den 

arkaiske religion (specialiseret præstestand, processioner, skuen) og den 

aksiale religion (belæring, kontraintuitiv viden, lytten). På den baggrund 

hævdes, at de nye gudstjenesteformer nærmer sig den tribale pol, hvorved de 

bliver ”mere ’religiøse’ og mindre ’kristne’”21. Det kristne islæt, der trods alt 

iagttages, er inspireret af blandt andet keltisk spiritualitet og romersk-

katolske rituelle elementer. Lundager Jensen udtrykker en dobbelt 

betænkelighed over for disse tendenser. Den ene angår forventningen om 

kropslig interaktion. De alternative gudstjenester ”inviterer ikke de 

mennesker ind, der ikke måtte ønske et emotionelt fællesskab – altså hvad 

man her kan kalde ’arkaiske’ eller ’aksiale’ typer. […]. Fællesskaber er ikke 

kun hjertevarme – de er også hjerteløse for de stive og hæmmede, der ikke 

kan få sig selv til at være børn, sanse eller danse”. 22  Den intenderede 

inklusion kan altså virke kontraproduktivt marginaliserende. Og ved så 

ensidigt at insistere på den nonverbale, sanselige kommunikation 

reproducerer de alternative gudstjenester det modsætningsforhold mellem 

tanke og krop, de hævdes at være en reaktion på. Lundager Jensens anden 

betænkelighed er af teologisk karakter. Han mener således, at de alternative 

gudstjenester ”nedtoner belæringen til et punkt, hvor den specifikt kristne 

identitet melder sig som et problem”.23 Problemet synes umiddelbart omgået 

ved at vægte en noget generel skabelsesteologi over kristologi, hvilket også 

Bo Kristian Holm noterer sig: ”Det er et gennemgående træk ved de 

forskellige gudstjenesteformer, at gudsbilledet er både svagt og selvfølgeligt 

godt”. 24  Holm skærper tonen, når han vurderer, at gudsbilledet i visse 

tilfælde er så ”upræcist” og ”ukonkret”, at det bliver ”enten for naivt eller 

 
20 Ibid., 201. 
21 Ibid., 195. 
22 Ibid., 194f. 
23 Ibid., 194. 
24 Ibid., 244. 
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for utydeligt til at kunne sige noget”.25 I stedet registreres en mere generel 

optagethed af ”erfaringen af hellighed”.26 Så vel Lundager Jensen og Holm 

som andre af bidragyderne bemærker i den forbindelse, at flere af 

gudstjenestebeskrivelserne henviser til Rudolf Ottos religionspsykologiske 

bestemmelse af det hellige, idet det dog ensidigt er som den positive, 

fascinerende variant af det mystiske. Påfaldende er det i den forbindelse, at 

en af bidragyderne trods en akademisk forankring, overtager 

gudstjenestebeskrivelsernes bløde formuleringer, idet kirken bestemmes 

som ”et rum, der emmer af noget mere” og de alternative gudstjenester som 

”nye veje til erfaring af noget større”.27 Dette ”mere” og ”større” kvalificeres 

ikke yderligere bort set fra, at det associeres til ”det hellige nu”28 og til ”det 

uendelige”.29 

De alternative gudstjenesters særlige opmærksomhed på den kropslige 

kommunikation kan som nævnt ses som udtryk for en nypietistisk strømning 

i kirken, men også en generel, kulturel og filosofisk interesse for krop og 

performativitet er af betydning. I en dansk sammenhæng har Bent Flemming 

Nielsens forskning indenfor faget Praktisk Teologi således bidraget til, at 

antropologiske og socialvidenskabelige ritualteorier har inspireret den 

pastorale praksis. Et eksempel på dette er bogen Genopførelser. Ritual, 

kommunikation og kirke. Nielsen redegør indledningsvis for, hvordan 

Liturgikommissionens højmesseforslag fra 1985 afspejler en 

liturgiforståelse, hvor gudstjenesten betragtes som en symbolsk fremstilling 

af en dogmatisk, trinitarisk struktur: en Fader-del, Søn-del og Helligånds-del 

”forestiller” 30  symbolsk den tredelte frelseshistorie. Her overfor spørger 

Nielsen, om liturgien ikke har en ”egenværdi” 31  af en anden art end det 

intellektuelle læremæssige. For at skærpe dette spørgsmål bryder Nielsen 

med den praktiske teologis tradition for at arbejde ”indefra” 32  med 

beskrivelser og tolkninger bestemt af dogmatik og kirkehistorie. Velvidende, 

at Nielsen med egne ord bedriver ”kvalificeret dilettanteri” ved at bevæge 

sig udenfor eget fagområde, redegør han for ritualteorier og 

kommunikationsteorier repræsenteret ved blandt andre Victor Turner, 

Arnold van Gennep, Roy A. Rappaport, Maurice Merleau-Ponty og 

Catherine Bell.  På den baggrund konkluderes det, at ”[p]raksisteorierne 

 
25 Ibid. 
26 Ibid., 252. 
27 Ibid., 220. 
28 Ibid., 222. 
29 Ibid., 227. 
30 Nielsen 2004, 12. 
31 Ibid., 12. 
32 Ibid., 18. 
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synes at have et betydeligt forklaringspotentiale i forhold til ritualiseringen 

som antropologisk fænomen på tværs af alle kulturelle skillelinjer”. 33 

Samtidig erkender Nielsen, at praksisteorierne forekommer 

”underkomplekse”.34 Niklas Luhmanns sociologiske systemteori inddrages 

derfor, ligesom Nielsen blandt andet henviser til Confessio Augustana’s 

artikel 25 som udtryk for dobbeltkodningen af prædikenen som menneskets 

ord og Guds Ord. Sammenfattende konkluderer Nielsen, at de ikke-

fagteologiske discipliner kan bidrage til at belyse den interesse for krop og 

performativitet, der iagttages i det folkekirkelige landskab:  

Det er – overraskende nok – så ganske åbenbart i form af kropslig performance i 

ritualiseret skikkelse, den senmoderne dansker kommer i kontakt med kristendommen 

– langt snarere end som ren idé, som lære eller som forkyndelse. Enhver refleksion 

over prædikenens nutidige vilkår, gudstjenesten, kasualierne og undervisningen må 

derfor tage sin begyndelse på dette sted og ved den erkendelse, hvis den vil forstå, 

hvad det er, der foregår i feltet. Også når den, forståeligt nok, vil dæmme op imod 

uønskede konsekvenser.35  

 

Hvad Nielsen mener med ”uønskede konsekvenser”, uddybes ikke. Knap 

tyve år senere kan man blot registrere, at når der i Genopførelser for 

eksempel står, at ”den rituelle aktør er nonrefleksiv og blot følger kroppen i 

dennes flow”36, så kan det måske ses som et udtryk for, hvordan Nielsen 

(formentlig utilsigtet) har inspireret de alternative gudstjenester, der som 

nævnt i flere tilfælde tilstræber netop et ”flow”.  

I senere udgivelser anlægger Nielsen en mere traditionel dogmehistorisk 

tilgang til den liturgiske forskning. På den første dag. Kirkens liturgi – 

Oldtid og Middelalder og Højmessen. Historie og teologi er begge 

udgivelser med hvad, der forekommer at være et dobbelt sigte: en 

systematisk kortlægning af skiftende tiders gudstjenesteliturgier og dermed 

en påmindelse om den gældende højmesseordnings historiske rødder. Det 

sociologiske og ritualteoretiske perspektiv er stort set fraværende. Dog 

nævner Nielsen for eksempel Jürgen Habermas, som beskriver kunstværkers 

æstetiske udtryk som en ”Außeralltäglichkeit” og i den forbindelse skriver, 

at ”[i] det væsentlige er det den manglende eller afbrudte relation til det, som 

sker i verden, der – i lige så høj grad som det moderne kunstværk – adskiller 

 
33 Ibid., 72. 
34 Ibid. 
35 Ibid., 208. 
36 Ibid., 51. 
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det sakrale fra profane ytringer”.37 At liturgien kan iagttages i dens karakter 

af brud med verden understøttes af Nielsen med henvisning til Friedrich 

Schleiermachers sondring mellem Wirksames Handeln og Darstellendes 

Handeln, altså mellem dagligdagens formålsrettede handlinger og de rituelle 

handlinger, hvis berettigelse ikke beror på en praktisk effekt. Med dette 

fokus på liturgien som både historisk og performativt fremmed for enhver 

samtid lægger Nielsen afstand til de alternative gudstjenesters tendens til 

mere formidlende tiltag. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at Nielsen 

i forordet til Højmessen omtaler biskoppernes initiativ til en kortlægning af 

gudstjenestelivet i Danmark, idet han dog anfører, at han har valgt at udtræde 

af en af arbejdsgrupperne og derfor foreløbig afstår fra at kommentere de nu 

foreliggende rapporter.   

En anden markant stemme i den danske liturgidebat, der også udtrykkeligt 

afstår fra at forholde sig til faggrupperapporterne38, er digteren Søren Ulrik 

Thomsen. I kirkelige kredse har hans essay ”Pro Ecclesia”, der første gang 

udkom i 2005, efterhånden fået klassikerstatus og det er senest genudgivet i 

2020 i tekstsamlingen Tro mod ritualet. Thomsen er ikke teolog, men en 

regelmæssig kirkegænger og han har dertil med baggrund i sit digteriske 

virke en særlig sans for forholdet mellem form og indhold. Når Thomsen 

forsvarer den lutherske højmesse i dens autoriserede form, så sker det således 

ikke blot af rent konservative grunde, men også ud af en bevidsthed om, hvad 

de teologiske konsekvenser af forandringer kan medføre. Han skriver: ”[J]eg 

er overbevist om, at en ændring af den lutherske højmesse i lavkirkelig 

retning ikke blot ville betyde et traditionstab og en kulturel forarmelse, men 

som en trojansk hest tillige medføre en ganske anden teologi”. 39  Fra 

litteraturens verden genkender Thomsen tendensen til ”en dyrkelse af 

essensen” og modstillingen mellem ”Sein und Schein, væsen og fremtræden, 

[…] dybde versus overflade, det levende kontra det stivnede, spontaniteten 

modsat det planlagte”40, hvilket blandt andet gør, at han ser en parallelitet 

mellem digtningens automatskrift og den religiøse tungetale. Heroverfor er 

tavsheden som den kan ses dyrket i pietismen, blandt kvækerne og i en 

”almen mysticisme” ifølge Thomsen ikke et alternativ, da der her er tale om 

en ”negativ essensdyrkelse”.41 I lighed med Lundager Jensen og Holm m.fl. 

formuleres i forlængelse heraf et forbehold overfor de lavkirkelige 

fællesskabers organisation, idet ”man under deres usynlige jurisdiktion 

 
37 Nielsen 2020, 157. 
38 Thomsen 2020, 7. 
39 Thomsen 2005, 160.  
40 Ibid., 161. 
41 Ibid., 164. 
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hurtigt bliver et retsløst offer for et dystert antimagtens tyranni”.42 Også det 

svage gudsbillede, der forkyndes ”i megen moderne kristendom” 43 , 

kommenteres; talen om at elske Gud står alene, uden frygten for Gud – og 

der prædikes frelse, men ikke den fortabelse, man jo skulle frelses fra. I den 

klassiske lutherske højmesse derimod ser Thomsen dobbeltheden af synd og 

nåde artikuleret blandt andet gennem Kyrie og Gloria samt i tanken om 

præstens ”hellige embede”, der forlener sakramentets tilsigelse af syndernes 

forladelse med autoritet. Også kirkerummets egenart betones: ”Jeg kan lide 

tanken om, at kirkerummet er helligt. Forestillingen om, at noget er helligt 

(urørligt, reserveret, ukrænkeligt, undtaget, ophøjet) er så grundlæggende en 

del af al religiøsitet, at det er selve religionen, man undergraver, hvis der 

sælges ud af dette princip”.44 Samlet gælder, at Thomsens anerkendelse af 

den klassiske lutherske højmesses ”subtile teologi” og ”kølige skønhed”45 

har bidraget til, at der i pastorale sammenhænge ofte henvises til ”Pro 

Ecclesia” som apologi for det autoriserede ritual.  

I det rummelige, kirkelige landskab findes også Tidehverv, der ikke 

entydigt kan placeres på den traditionelle akse mellem grundtvigianisme og 

Indre Mission. Dette bliver særligt tydeligt i ekklesiologiske, liturgiske 

spørgsmål, hvor Tidehverv med dets rødder i den dialektiske teologi udviser 

forbehold overfor religiøs praksis. Et relativt nøgternt eksempel på den 

dialektiske teologis kultkritik i en dansk sammenhæng er A.F. Nørager 

Pedersens Gudstjenestens teologi. Som Nielsen anlægger Nørager Pedersen 

en historisk optik, idet han dog fra oldkirke til nutid fremhæver den 

systematisk-teologiske konflikt mellem Ord og Kult, der afspejles i skiftende 

tiders gudstjenesteordninger. Det er en pointe for Nørager Pedersen, at de 

nytestamentlige tekster konsekvent afstår fra at anvende kultiske udtryk, 

hvorfor han vurderer, at det græske leiturgia bør læses i en politisk- og 

socialdiakonal betydning snarere end i lyset af ordets religiøse 

konnotationer. Sammenholdt med det evangeliske narrativ (herunder Jesu 

opgør med den jødiske tempelkult) samt ikke mindst den eskatologiske 

forkyndelses ”kultsprængende dimension”46 spørges derfor, om ”man med 

det, der brød frem med Jesus Kristus, overhovedet står over for en religion”.47 

Som konsekvens heraf rejses spørgsmålet om gudstjenestefejringens 

 
42 Ibid., 170. 
43 Ibid., 177. 
44 Ibid., 183. 
45 Ibid., 194. 
46 Nørager Pedersen 1969, 16. 
47 Ibid., 13. 
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legitimitet. For Nørager Pedersen er sagen ganske klar: ”Ved Jesus Kristus 

er enhver gudstjenstlig mulighed afskåret [og] [o]fferet til Gud i den sakrale 

sfære er afløst af ordet fra Gud i den profane eksistens”.48 Det betyder, at 

”[l]iturgi bliver en kerygmatisk ting”.49 Allerede i den tidlige kristne kirke 

kan imidlertid iagttages, hvad Nørager Pedersen betegner som en 

”udglidning” 50 , der ikke er begrundet i Jesu åbenbaring men derimod i 

”menneskeeksistensens struktur”, hvilket vil sig i et manglende mod til at se 

endelighedens vilkår i øjnene og et deraf følgende behov for kulten som den 

”prøvede vej til frelse og tryghed”.51 Ved ikke at lade sig henvise til Guds 

Ord ”ovenfra”, men selvrådigt at foranstalte en gerning ”hernedenfra” er 

”[k]ult […] for så vidt menneskets synd par excellence”. 52  Nørager 

Pedersens affinitet til den dialektiske teologi fornægter sig ikke i 

formuleringer som disse og man kunne derfor mene, at hans afvisning af 

gudstjenestefejringens legitimitet sker på et så specifikt grundlag, at det gør 

hans anliggende irrelevant for liturgidebatten i dag. Men man kan også med 

god ret hævde det modsatte: at den teologiske kvalificering er en styrke i 

lyset af, at den aktuelle liturgidebat på en påfaldende måde undgår at drøfte 

indhold og i stedet fokuserer på form. Nørager Pedersen skitserer således 

nogle kriterier for en gudstjeneste, der ”indrømmer”53, at den er og gør det 

modsatte af, hvad den egentlig vil: 

Den eneste helt præcise måde, hvorpå man kan udtrykke denne indrømmelse af 

gudstjenesten som et syndigt foretagende midt under selve gudstjenestens afvikling, 

består i, at mennesket, der kommer, som var det en ordets gører, lader sig anvise netop 

gennem liturgiens gang pladsen som en ordets hører, således at gudstjenesten, der efter 

sagens natur stræber mod at være menneskets gerning for Gud ud af den fromme 

formåen, hver gang på ny destrueres til at blive Guds tale til mennesket i den skyldige 

afmagt. […] Hertil kommer, at denne indrømmelse kun får sin rette resonans, idet de 

gudstjenestesøgende samtidig rives ud af deres illuderede hellige sfære med dens 

frelsthed for at placeres – selv som dem, der holder gudstjeneste – midt i den profane 

virkelighed med dens fortabthed, så deres gudstjenestelige ”indenfor” erkendes som 

blot en særlig raffineret måde at være ”udenfor” på: kun gennem denne udslettelse af 

forskellen mellem hellig og søgn hindres det, at indrømmelsen får rang af 

kvalificerende gerning.54 

 

 
48 Ibid., 39. 
49 Ibid., 26. 
50 Ibid., 40. 
51 Ibid., 94. 
52 Ibid., 94f. 
53 Ibid., 213. 
54 Ibid., 214. 
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Ser man igennem den dialektiske teologis tilbøjelighed til skærpede 

formuleringer, er der i en passage som denne indsigter, som ville kunne 

udgøre et teologisk bidrag til den aktuelle liturgidebat. Nørager Pedersen 

aftegner med andre ord et kristologisk perspektiv, hvor liturgi rummer et 

selv-destruerende element, en åbenbaringsteologisk insisteren på 

sammenstødet mellem Ord og Kult samt en eksistentielt reflekteret, 

paradoksal mulighed for at ”leve med gudstjenesten, som om man ikke havde 

den”.55  

Religionskritik er også anliggendet for Ateistisk Selskab og Humanistisk 

Samfund, som, selvom disse foreninger ikke er en del af det kirkelige 

landskab, dog definerer sig i opposition hertil. Den ateistiske religionskritik 

kan på mange måder have en berettigelse, men den svækkes ofte af, at det 

gudsbillede, der tages afstand fra, er så stereotypt, at det kun kan genkendes 

i den yderste kirkelige højrefløjs fundamentalisme. At påpege dette er 

ærindet i Lars Sandbecks bøger Gudløse hjerner. Et opgør med de nye 

ateister og Den gudløse verden. Ateisme og antireligion i en postkristen æra. 

Hvor Sandbeck er ganske polemisk i sin tilbagevisning af den ateistiske 

religionskritik er Michael Jeppesen i kronikken ”Kære ateister, kirken har 

brug for jer” noget mere konstruktiv. Jeppesen henviser til den kampagne for 

udmeldelse af Folkekirken, som Ateistisk Selskab lancerede i 2015. På store 

reklamer i den offentlige trafik lød spørgsmålet: ”Hvorfor tro på en gud?”. I 

Jeppesens optik burde det have været Folkekirken, der stillede dette helt 

legitime spørgsmål, men det tør den ikke, for 

når der endelig kommer en sag i kirken, der tager favntag med de store spørgsmål, så 

er det fyringsgrund at være uenig. Det er simpelthen farligt for den præst, der vil 

beholde sit embede, at diskutere, om Jesus nu også fik en fysisk opstandelse, selvom 

man som bibellæser får al mulig grund til at betvivle det. Hvad der sker efter døden, 

eller findes Gud nu også, er ligeledes spørgsmål, man skal være kamikaze-præst for at 

gide at diskutere offentligt.56 

 

Hvad Jeppesen hentyder til, er naturligvis de to læresager, hvor først 

Thorkild Grosbøll og siden Per Ramsdal gav udtryk for tvivl med hensyn til 

en bogstavelig tro på en skabende og opretholdende Gud henholdsvis Jesu 

fysiske opstandelse. Grosbøll blev i første omgang fritstillet fra sit embede, 

siden sat under skærpet biskoppeligt tilsyn, hvorefter han måtte genbekræfte 

sit præsteløfte. Ramsdals sanktion blev læresamtaler med det formål at 

 
55 Ibid., 100. 
56  https://politiken.dk/debat/kroniken/art5620327/K%C3%A6re-ateister-kirken-har-

brug-for-jer 
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styrke hans ”teologiske færdigheder”.57 I den offentlige debat har disse sager 

affødt diskussioner vedrørende forventninger til præstens troværdighed, men 

også undren med hensyn til Folkekirkens påståede rummelighed. For hvorfor 

kan kirken ikke rumme en metafysikkritisk refleksion angående det kristne 

gudsbillede, mens den derimod godt kan rumme præster, der hævder bibelsk 

belæg for ikke at vie homoseksuelle og fraskilte? Spørgsmålet fører tilbage 

til de tre biskoppelige faggrupperapporter og den liturgidebat, de lægger op 

til. For ligesom der kan være tvivl vedrørende rapporternes karakter af 

præskriptive dokumenter, sådan er der god grund til usikkerhed med hensyn 

til præmisserne for den intenderede samtale: må man diskutere indhold eller 

er der kun plads til en drøftelse af form? 
 

Afhandlingen, der følger, har sit udspring i det folkekirkelige landskab i 

Danmark, hvis positioner og brudflader ovenfor er skitseret. Hvad der 

forudsættes, er således også en række uafklarede spørgsmål. Disse angår især 

følgende forhold: hvad er den egentlige årsag til de mange, alternative 

gudstjenester? – hvorfor afspejler beskrivelser af disse gudstjenester en 

tendens til et svagt, generelt religiøst gudsbillede? – hvorfor spiller den 

nonverbale, kropslige kommunikation så stor en rolle i de alternative 

gudstjenester? – hvorfor er der (parallelt hermed) et så markant behov for at 

forklare og pædagogisere det ”mystiske”? – hvorfor nedtones kristologien 

(herunder den lutherske dobbelthed af lov og evangelium, synd og frelse, 

etc.)? – hvorfor henvises til ”det hellige” som ensidigt positivt og 

fascinerende? – hvorfor er der i Folkekirken (det vil sige blandt præster, 

kirkegængere og menighedsråd, i den pastorale litteratur og i 

efteruddannelsesregi) så meget fokus på form og så lidt på indhold? Alle 

disse spørgsmål skal ikke besvares i afhandlingen, men den kompleksitet, de 

udgør, er dens forudsætning. Dette kan anskueliggøres ved nedslag ét ganske 

bestemt sted i den folkekirkelige højmesses liturgi.  
 

Stedet – eller rettere: (ikke)stedet58 – gør sig gældende som et brudfelt 

midt imellem altergangens bevægelser og stillinger, idet altergæsten 

knælende rækker hånden frem mod præsten, som uddeler brød og siger 

”Dette er Jesu Kristi legeme” samt skænker vin og siger ”Dette er Jesu Kristi 

 
57 https://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/opstandelse-og-straf 
58 Udtrykket (ikke)sted vil være gennemgående i afhandlingen. Det er at betragte som et 

moment eller en topografi, der bryder med tidens, rummets og erkendelsens kontinuitet. 

Jean-Luc Nancy skriver: “This place is not a place, and yet it is not out of place”, Nancy 

2016 (herefter ES), 111. 
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blod”. Historisk og dogmatisk er (ikke)stedets begivenhed udlagt i skiftende 

tiders nadverteologier. For den enkelte kirkegænger er en given teologisk 

tydning ikke nødvendigvis afgørende for om og hvorfor, man går til alters 

eller ej. Ikke desto mindre forklares nadverens ”mening og betydning”59 i 

den forkortede udgave af faggrupperapporten om ”Dåb og nadver” på 

følgende måde: 

Det er så småt, rent fysisk, at vi ikke vil kunne overleve på det, og samtidigt mætter 

det os i hele sin fylde, fordi det giver os del i noget meget stort, nemlig Kristus selv. 

[…] Når den korsfæstede og opstandne Kristus giver os sig selv i brød og vin, bliver 

vi fyldt af Guds gaver, syndernes forladelse, tilgivelse. Det mætter i hele sin fylde.60 

 

Ved på denne måde at pædagogisere den sakramentale handling lægger 

faggrupperapporten sig i forlængelse af den ovennævnte tendens til at 

pendulere mellem tilegnelse af et følelsesmæssigt og et rationelt indhold.61 

Men er nadveren tilegnelse? Kunne der ikke teologisk være belæg for at 

hævde det stik modsatte: nadveren som uendeligt selv-afkald? Hvad værre 

er, så risikerer beskrivelsen af nadverens ”mening og betydning” at virke 

præskriptiv; der skal præsteres en følelse af mæthed og fylde og af Kristus 

som ”noget meget stort”, når man går til alters. Dette strider helt 

grundlæggende imod en luthersk retfærdiggørelseslære. Med tanke på den 

igangværende liturgidebat kommer dertil: hvad siger man til samtalen i 

sognegården, hvis man ikke føler noget særligt i forbindelse med 

altergangen? Sandsynligheden er, at man siger meget lidt. Dels for ikke at 

være en Spielverderber 62  i den debat, som mange deltager i med stort 

engagement. Dels fordi man med tanke på de ovennævnte læresager ved, at 

det i hvert tilfælde for præster kan have store omkostninger at tale mod den 

konsensus som de biskoppeligt autoriserede faggrupperapporter 

tilsyneladende repræsenterer. Endelig kan en årsag til at afstå fra at debattere 

være, at man ganske enkelt ikke ved, hvad man skal sige, fordi sproget 

unddrager sig altergangens brudfelt, hvor ord og element støder sammen i 

hoc est’s selvmodsigelse. Det er i dette sammenstød og i denne 

selvmodsigelse, afhandlingen har sit udspring. Dermed ikke sagt, at den 

forholder sig til nadverteologi. Og dermed heller ikke sagt, at den forfølger 

de anførte spørgsmål vedrørende den aktuelle liturgidebat i Folkekirken. 

Nedslaget i altergangens bevægelser og stillinger tjener således udelukkende 

 
59 Nadveren kort fortalt. Kort fortalt-udgave fra fagudvalg om dåb og nadver 2019, 2. 
60 Ibid., 3.  
61 Se også: Deeg 2019, 61. 
62 Gadamer 2004, 102. 
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til at anskueliggøre et (ikke)sted i tid og rum, der kan genfindes andre steder 

i kristendommens historiske, bibelske, dogmatiske og liturgiske 

artikulationer. Og måske i Gud ”selv” som (ikke)sted, som brudfelt. 

Afhandlingen vil opholde sig ved (ikke)stedet med henblik på at påpege de 

filosofiske (og skal det vise sig: teologiske) kriterier, der foreslås gentænkt, 

før der træffes liturgiske valg, hvad enten disse så måtte angå udarbejdelse 

af nye alternative gudstjenesteformer eller bevarelse af det kendte, klassiske 

ritual.  
 

Idet afhandlingen således træder et skridt tilbage fra det pastorale og praktisk 

teologiske felt skal enkelte indsigter fra beskrivelsen af det folkekirkelige 

landskab dog være retningsgivende for det følgende. Den første har at gøre 

med den reproduktion af en klassisk binaritet mellem tanke og krop, der kan 

iagttages i beskrivelsen af de alternative gudstjenester. Afhandlingen skal 

revurdere krop og tanke ikke i et statisk modsætningsforhold, men som en 

dynamisk forskel i det samme. Ovenfor er endvidere iagttaget, hvordan det 

ifølge visse positioner i det kirkelige landskab er værd at tilstræbe et ”flow” 

i gudstjenesten, mens andre ser en værdi i forskellige former for ”brud”. 

Afhandlingen vil forfølge bruddets spor med baggrund i de teologisk 

kvalificerede betragtninger angående liturgien som Ord og Kult, 

prædikenens dobbeltkodning som menneskets ord og Guds Ord samt den 

lutherske dobbelthed af lov og evangelium, etc. Videre bemærker 

afhandlingen tendensen til, at et naivt og upræcist gudsbillede præger 

pastoralteologien, men at opgør dermed risikerer at blive mødt med 

biskoppelig sanktion. Imidlertid afdækker Nørager Pedersen et implicit 

religionskritisk potentiale i kristendommens bibelske, dogmatiske og 

liturgiske strukturer, ligesom Jeppesen minder om, at den ateistiske 

religionskritik i visse tilfælde kan være berettiget og relevant. Samlet betyder 

dette, at afhandlingens fokus på en gentænkning af de filosofiske og 

teologiske kriterier for eventuelle liturgiske valg vil omfatte en 

metafysikkritik, der imidlertid viser sig ikke at være kristendommen ”selv” 

fremmed. Metafysikkritikken63 skal i afhandlingen fokuseres i det punkt, 

 
63 Afhandlingen forstår metafysikkritik i forlængelse af Heideggers forsøg på ikke at 

tænke det værende som det værende (som metafysikken gør det (Heidegger 1994, 61)), 

men at derimod – som værende – spørge efter det værendes væren. Metafysikkritik i 

denne forstand rummer et eksistensfilosofisk og fænomenologisk aspekt, eftersom det er 

”den samme væren, hvis struktur, der spørges efter, der stiller spørgsmålet” og tillige 

søger denne struktur beskrevet og udlagt (Løgstrup 1996, 12). I Sein und Zeit § 6 anføres, 

at spørgsmålet implicerer ”en destruktion af den antikke ontologis overleverede bestand” 

(Heidegger 2007, 42) og det er den filosofiske dekonstruktions videreførelse og 
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som så vel den pastorale praksis som de akademiske redegørelser for 

gudstjenestens liturgi tilkender en særlig opmærksomhed, nemlig i det 

helliges tematik. Beskrivelserne af de alternative gudstjenester omtaler det 

hellige vagt og med associationer til fylde, nærvær og godhed, mens for 

eksempel Thomsen bestemmer det som urørligt, reserveret, ukrænkeligt, 

undtaget og ophøjet. Nørager Petersen forestiller sig liturgien som en 

”udslettelse af forskellen mellem hellig og søgn”, mens Nielsen med 

henvisning til Habermas’ udtryk ”Außeralltäglichkeit” beskriver liturgien 

som en handling, der ”adskiller det sakrale fra profane ytringer”. Det helliges 

tematik kalder således det kirkelige landskabs forskellige positioner særligt 

tydeligt frem. Derfor – og fordi det hellige med dets associationer til religiøs 

kult kan forekomme både særligt udsat og særligt resistent overfor den 

afsked med metafysikken, der indledes af Martin Heidegger – så bliver det 

herfra afhandlingen vil begynde.  

 
forskydning af denne ”destruktion”, afhandlingen følger. Se i øvrigt afsnit 2.1. samt 5.3.3. 

og 5.3.4.   
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At begynde kan imidlertid ikke ske ligefremt. For som med den udsigelsens 

apori, der i det foregående er associeret til altergangens brudfelt, således 

insisterer afhandlingen på, at et tilsvarende element af unddragelse er knyttet 

til det helliges tematik. I erkendelse heraf skal der i det følgende gøres 

nedslag i udvalgte kunstneriske, litterære og religionsvidenskabelige værker 

samt i enkelte bibelske og dogmatiske tekster for på den baggrund at 

formulere en foreløbig, formal og minimal bestemmelse af det hellige. Først 

derefter vil afhandlingen reelt kunne begynde.   

I et essay, hvor Karl Ove Knausgård egentlig reflekterer over den 

amerikanske fotograf Francesca Woodmans værker, findes en indirekte 

beskrivelse af det hellige. Knausgård skriver: 

Et stadigt sammenstød mellem rum og krop. Forladte rum, der tydeligvis var blevet 

forladt for længst, i dem en stående, siddende, liggende, krybende eller hængende 

krop, ofte nøgen, ofte ansigtsløs, i mere eller mindre forvredne positurer, ofte iscenesat 

på en påfaldende måde. De gav kun lidt fra sig, hang næsten stumme foran mig, var 

kun det de var […].64 

 

Knausgårds tekst er ikke ledsaget af Woodmans fotografier, men han 

beskriver dem detaljeret. Som billeder af en krop (ofte Woodmans egen), der 

er ét med og dog adskilt fra det rum, den indgår i. Som sammenstød og 

afstand på samme tid, nøje koreograferet som for eksempel i en billedserie, 

hvor Woodman har omviklet sine arme med birkebark og efterligner 

træernes former, hvilket blot gør det smerteligt klart, at hun (Wood-man) 

ikke er et træ. Knausgård skriver: 

Påfaldende mange af hendes billeder søger mod dette, mod den uoverstigelige grænse 

mellem det materielle og det ikke-materielle. Billede efter billede opsøger ligheder 

[…], men selv om disse korrespondancer […] åbenlyst relaterer sig til romantikken, 

forløses spændingen ikke, den falder aldrig til ro i lighed eller forsoning, tværtimod, 

meget af billedernes kraft kommer fra adskiltheden, forskellen mellem tingenes orden 

og menneskets.65 

 

Et stadigt sammenstød, en uoverstigelig grænse og adskilthed er altså, 

hvad Knausgård registrerer i Woodmans fotografier. Og dertil en 

fornemmelse af ubehag. Woodmans selv-eksponering, den ofte nøgne krop 

beskåret af andre objekter i rummet eller af billedets ramme, det 

metonymiske sammenstød af elementer; alt det vækker en ”hæslig” følelse i 

Knausgård. Men, fortsætter han: 

 
64 Knausgård 2012, 36. 
65 Ibid., 41. 
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[n]år jeg skriver dette, mærker jeg at ordet ’hæslig’ beskytter mig, lægger et filter over 

det som et ord som ’ækel’ ville have bragt frem i lyset. ’Ækel’ er det helliges egentlige 

modsætning, for reaktionen på det ækle tilhører kroppen, det kropslige, jorden og det 

jordiske. […] Det er i denne dobbelthed, mellem blikket og dets forskønnede himmel 

af billeder, og kroppen, at vi lever vores liv.66 

 

Knausgård reagerer altså med et kropsligt ubehag på det (ikke)sted i 

Woodman’s værker, hvor det forskellige ikke forsones, men derimod 

fastholdes som selv-modsigelse og han associerer indirekte fornemmelsen af 

ubehag til det hellige, dog ikke i den entydigt fascinerende skikkelse, der 

blev beskrevet i det foregående afsnit.67 Disse betragtninger og associationen 

af det hellige til sammenstød, grænse og adskilthed bestyrker afhandlingens 

valg med hensyn til at fokusere metafysikkritikken i det helliges tematik; det 

hellige antages med andre ord ”selv” at rumme et metafysikkritisk potentiale. 

Inden dette spor forfølges, skal gøres yderligere nedslag i få, udvalgte 

religionspsykologiske, -sociologiske og -antropologiske værker fra det 20. 

århundrede, der i reaktion mod (eller som udtryk for) en øget 

videnskabeliggørelse af humanvidenskaberne beskæftiger sig med det 

helliges tematik. Det drejer sig om værker af Sigmund Freud, Rudolf Otto, 

Mircea Eliade, René Girard, Giorgio Agamben og Jacques Derrida. Hvad der 

skal fremdrages, gør ikke krav på at være fyldestgørende for de pågældende 

værker, blot anføres nogle få, retningsgivende iagttagelser.    

I Freuds Totem und Tabu fra 1913 hævdes oprindelige naturreligioners 

totemisme videreført som incestfrygt og tvangsneuroser i den moderne 

tilværelse. Freud associerer totemismens tabu til ”[d]e gamle romere[s] […] 

sacer” , ”grækernes agos og hebræernes kodausch”68 og med reference til 

antropologien beskriver han tabu, som ”noget, der på samme tid er helligt, 

hævet over det sædvanlige, og farligt, urent og uhyggeligt”.69 De personer 

eller genstande, der betragtes som tabu, antages at besidde ”en farlig kraft, 

der overføres ved berøring”.70 Sker berøring alligevel, så er ”[d]en, der har 

krænket et tabu, […] derved selv blevet tabu”.71 Faktisk er det som om, det 

krænkede tabu ”hævner sig selv” 72 , for tabu-reglerne tilskrives 

 
66 Ibid., 43. 
67 For en analyse af Francesca Woodmans fotografier i lyset af det sublime, se: Raymond 

2010. Blandt øvrige introduktioner til Woodman kan nævnes Townsend 2006 og Pedicini 

2012. 
68 Freud 1961, 27.  
69 Ibid., 30. 
70 Ibid. 
71 Ibid., 29. 
72 Ibid., 28. 
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tilsyneladende ikke en guds befaling, men ”forbyder sig i grunden ’af sig 

selv’”.73 

Få år senere (i 1917) udkommer Ottos Das Heilige. Det hellige er ifølge 

Otto enhver religions ”real innermost core”74, dog ser han en tendens til en 

moralens og begrebsliggørelsens reduktion af det hellige til noget ensidigt 

positivt. Men det hellige rummer dertil et ”overplus of meaning” 75 , der 

imidlertid er vanskeligt tilgængeligt. Derfor udvikler Otto neologismen ”det 

numinøse” (lat. numen: ”guddomsmagt”), der skal isolere det hellige som et 

fænomen, der er ”perfectly sui generis and irreducible to any other”.76 Otto 

er således underlagt det vilkår, at genstanden for hans undersøgelse ikke 

lader sig formidle direkte: ”our X cannot, strictly speaking, be taught, it can 

only be evoked, awakened in the mind”. 77  Med inspiration fra 

Schleiermacher redegør Otto for en afhængighedsfølelse, en ”creature-

feeling”, der i erfaringen af det numinøse giver sig udslag som ”the note of 

self-abasement into nothingness before an overpowering, absolute might of 

some kind”.78   Denne absolutte magt kvalificeres som et mysterium, som 

”the wholly other”79, og bestemmes derefter som en to-foldig erfaring af 

frygt og fascination, under ét: mysterium tremendum et fascinans.  

En anden klassiker er Eliades Das Heilige und das Profane fra 1957. 

Eliades tilgang er religionsfænomenologien ved hjælp af hvilken, han 

registrerer hierofaniens typiske steder og handlinger. Et gennemgående greb 

i hans redegørelse er homologier, hvorved for eksempel kosmos’ struktur 

jævnføres med den menneskelige krops, vores boligers, byers og religiøse 

bygningers struktur. Tilsvarende drages paralleller mellem mytologiens 

kosmogonier og religionens riter. Gentagne gange anvender Eliade udtrykket 

”cifre” og skriver blandt andet: ”Først det sakrale åbenbarer verdens dybeste 

strukturer: kun i religiøst perspektiv bliver kosmos til ’cifre’”.80 Dette ”cifre” 

er således en slags kode nedlagt i kosmos, der ved det sakrales mellemkomst 

kan afkodes (”de-cifreres”) og læses eksistentielt. 

I 1972 udkommer Girards La violence et le sacré, der stiller spørgsmålet 

om den menneskelige kulturs oprindelse og tildeler religionen en funktion, 

 
73 Ibid., 27. 
74 Otto 1923, 6. 
75 Ibid., 5. 
76 Ibid., 7. 
77 Ibid. 
78 Ibid., 10. 
79 Ibid., 25. 
80 Eliade 2009, 105. 
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der blandt andet består i at skærme et givet samfund fra at gå under i vold. 

Girard beskriver det såkaldte mimetiske begær som en destabiliserende 

faktor, hvor alle vil ligne alle og alle vil eje, hvad den anden ejer. Fred kan 

kun genoprettes, når den diffuse misundelse og vrede rettes mod ét enkelt 

medlem af det pågældende samfund. Eftersom denne enkelte syndebuk 

vitterlig opfylder sin funktion, sker der retroaktivt det, at volden betragtes 

som hellig – og det hellige som vold. 

Agamben indleder i 1996 et omfattende værk med udgivelsen Homo 

sacer: Il potere sovrano e la vita nuda. Dette første bind har som ledemotiv 

den såkaldte homo sacer-skikkelse, der ifølge romerretten var et liv, der 

kunne dræbes af enhver, men ikke ofres. Homo sacer unddrager sig således 

såvel den politiske som den religiøse sfære, idet det er prisgivet (”nøgent”) 

over for en suveræn vold. Dermed legemliggør homo sacer det forhold, at 

”det tilkommer noget andet end subjektet at gøre livet til et forgæves liv”.81 

Agamben ser heri et udtryk for, at der i det tidligste civiliserede samfund har 

været en fornemmelse af livets hellighed: ”Det liv, der ikke kan ofres og ikke 

desto mindre kan dræbes, er det hellige liv”.82 

De anførte tekster har en omfattende virkningshistorie indenfor deres 

respektive felter.83 Internt er de også forbundne, således at de senere værker 

ofte refererer til de foregående. Som et eksempel kan nævnes Eliade, der 

uforbeholdent anerkender Otto84, mens Agamben derimod er skånselsløs i 

sin kritik: 

Her fejrer en teologi, som havde mistet enhver erfaring med det åbenbarede ord, og en 

filosofi, som havde forladt enhver ædruelighed over for følelsen, deres forening i et 

begreb om det hellige, som herefter bliver aldeles sammenfaldende med begreberne 

om det dunkle og det uigennemtrængelige. At det religiøse aldeles tilhører den 

psykologiske sfære af bevægethed, samt at denne især har noget at gøre med gys og 

gåsehud, det er de trivialiteter, som den nye betegnelse numinøs skulle iklæde 

videnskabelige gevandter.85 

 

Agamben lægger ord til et forbehold, der også vil præge afhandlingen. 

Omend det helliges tematik er afsæt for afhandlingen, så er det således ikke 

det religionspsykologiske spor repræsenteret ved Otto, der skal følges. 

Ganske vist er det i det foregående anført, at en ensidig bestemmelse af det 

hellige som fascinans kalder på opmærksomhed vedrørende det hellige i dets 

 
81 Agamben 2019, 7. 
82 Ibid., 101. 
83  ”Totemisme”, ”det numinøse”, ”hierofani” og ”mimetisk begær” er blevet alment 

kendte begreber inden for hhv. psykoanalyse, antropologi, religionsfænomenologi og 

religionsvidenskab. 
84 Eliade 2009, 7f. 
85 Agamben 2019, 96f. 
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modsatte skikkelse som tremendum, derfor også henvisningen til blandt 

andet Knausgård. Men dette ikke for at forfølge, hvad Agamben kalder en 

bevægethed af ”gys og gåsehud”. Det er snarere en anden art bevægethed, 

der interesserer nemlig et dynamisk aspekt, der kan associeres til 

sammenstød, grænse og adskilthed. Og som på forskellig måde også 

afspejles i de ovenfor nævnte religionspsykologiske, -sociologiske og -

antropologiske studier af det helliges tematik. Det er således fremgået, at 

Freud tilkender det hellige en egen-dynamik; det er som tabu omgærdet af et 

forbud mod berøring, idet det samtidig forbyder sig ”af sig selv”. Otto’s 

numinøse associeres til en kraft, der erfares som ”self-abasement” og Eliades 

”cifre” er tilsvarende dynamisk, idet det som sakral kode interagerer med 

”verdens dybeste strukturer”. Girard afdækker et gensidigt, konstitutivt 

forhold mellem det hellige og vold, mens Agamben tilkender det hellige en 

dynamik af unddragelse. Samlet set bekræfter disse iagttagelser 

afhandlingens intuition om, at det helliges tematik kan rumme et 

metafysikkritisk potentiale, idet der tegner sig et billede af det hellige som 

kendetegnet ved en implicit, selv-destruktiv dynamik, der tilsyneladende 

artikuleres gennem berøring (i et spektrum fra ikke-berøring til vold). Disse 

foreløbige iagttagelser kan underbygges af enkelte bibelske og dogmatiske 

nedslag. 

Det hellige er således i en bibelsk sammenhæng omgærdet af så vel et 

narrativ som et kultisk kodeks, der enten hævder det hellige som uberørligt 

eller omvendt konstituerer det som helligt, fordi det ikke må berøres. 

Emblematisk kommer dette til udtryk i 1 Mos 3,3: ”Kvinden svarede 

slangen: ’Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på 

det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke 

røre ved, for ellers skal vi dø’”.86 ”Frugten” kan således hævdes som det 

allerførste hellige i det bibelske narrativ. Eller omvendt: forbuddet mod 

berøring og dermed muligheden for overskridelsens profanering kan læses 

som bestemmende for, at ”frugten” passivt bliver hellig.87 Mange, lignende 

eksempler på en kodificering af forholdet mellem det hellige og berøring 

findes i blandt andet 3 Mos 17-26, hvor den såkaldte hellighedslov angiver 

bestemmelser vedrørende blandt andet offerkult og adfærd i templet. De 

gammeltestamentlige renhedsforskrifter og forbuddet mod at udsige Guds 

 
86 Hvis ikke andet er anført, citerer afhandlingen Bibelen efter den autoriserede danske 

oversættelse fra 1992. 
87  Et anden oplagt reference er 2 Mos 3,5, hvor Gud fra den brændende tornebusk 

formaner Moses: ”’Du må ikke komme nærmere! Tag dine sandaler af, for det sted, du 

står på, er hellig jord’”.  
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navn er ligeledes udtryk for det prekære forhold mellem det hellige og 

berøring.  

Dogmatisk kan associationen af det hellige til berøring (herunder 

adskillelse fra berøring) ses i for eksempel Regin Prenters værk Spiritus 

Creator, der er en undersøgelse af Luthers helligåndsforståelse. Med Luther 

bestemmer Prenter Åndens helliggørende funktion (sanctificatio) som dette 

at rive mennesket bort fra verden og henvise det til Gud: ”i anfægtelsen, når 

døden og helvede omgiver mennesket, bliver det sat til side, avsondret og 

helliget Gud”. 88  Således betragtet omfatter helliggørelse altså her en 

handling, der aktivt gør berøring umulig.  

Disse nedslag (i Første Mosebog og Spiritus Creator) er få og ret 

tilfældige. Ikke desto mindre er de konkrete udtryk for, at der både i de 

bibelske tekster og i dogmatikken kan findes eksempler på, hvordan det 

hellige og berøring artikuleres i en gensidigt bestemt dynamik.  I den 

forbindelse er det vigtigt at bemærke, hvorledes stort set hele det 

nytestamentlige korpus udgør en overskridelse af berøringens normativitet: 

Jesus berører og lader sig berøre. Dette gælder med én undtagelse nær, 

nemlig udsagnet ”Hold mig ikke tilbage” i Johannesevangeliets 

opstandelsesscene (Joh 20,17). Oversættelsen fra 1948 lyder: ”Rør ikke ved 

mig”, hvilket bedre gengiver det oprindelige græske mē mou aptou.  

Vigtigt er nu, at som det i det foregående er anført, at afhandlingen ikke 

befinder sig inden for den praktiske teologi, således gælder, at den heller ikke 

hører til i den bibelske eksegese eller dogmatikken. Man kunne mene, at det 

helliges tematik burde kalde på en eksegetisk eller dogmatisk tilgang, men 

idet afhandlingen hævder nødvendigheden af en metafysiskkritisk 

gentænkning af det ureflekterede gudsbillede, der synes overvintret i 

pastoralteologien, så skal der arbejdes i det religionsfilosofiske felt og 

nærmere bestemt i forlængelse af den filosofiske dekonstruktion.   

I den forbindelse bliver Derridas værk og tænkning naturligvis en vigtig 

reference og den filosofiske dekonstruktion forstået som en særlig måde at 

læse på vil således præge afhandlingens metode. Inden dette uddybes, er 

Derridas tekst Donner la mort værd at bemærke. Teksten er en læsning af 

Søren Kierkegaards Frygt og Bæven og selvom Derrida ikke direkte henviser 

til Otto’s bestemmelse af det numinøse, så lader han dog udtrykket 

mysterium tremendum udgøre et prisme for den kierkegaard’ske gendigtning 

af ofringen på Morijabjerget. Rystelsen (lat.: tremo) er som ”ukontrollabel 

ustabilitet” et symptom på ”en hemmelighedens eller mysteriets erfaring”, 

skriver Derrida. 89  Før han nærmere redegør for, hvori Abrahams 

 
88 Prenter 1946, 194. 
89 Derrida 2007, 72f. 
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hemmelighed består, angiver Derrida præmissen for sin læsning. Den 

rystelse, der skal afdækkes, er således ikke blot fysiologisk: ”Vi behøver […] 

at bane nye veje i den måde, vi tænker kroppen på, uden at holde diskursens 

registre ude fra hinanden (tænkning, filosofi, de bio-genetiske-

psykoanalytiske videnskaber, fylo- og ontogenese)”. 90  Som Kierkegaard, 

hvis dialektiske lyrik trodser gængs akademisk diskurs, således insisterer 

Derrida også på nødvendigheden af en transkategorial diskurs. I parentes 

bemærket gør Otto noget tilsvarende, når han som nævnt formaner sin læser 

om, at ”our X cannot, strictly speaking, be taught, it can only be evoked”.91 

Det har blandt andet den konsekvens, at begrebsafklaringen i hans tekst kun 

kan blive ”purely formal” og ”merely provisional”. 92   Afhandlingen 

anerkender nødvendigheden af en transkategorial, performativ og foreløbig 

diskurs, hvilket skal begrundes yderligere i det følgende. Foreløbig kan 

Derridas opmærksomhed med hensyn til rystelsen ses dels som udtryk for 

den filosofiske dekonstruktions bestræbelse på at blotlægge en ustabilitet i 

den metafysiske tænknings grundstrukturer, dels som afspejling af det 

eksistentielle, subjektfilosofiske fokus i Derridas læsning af Frygt og Bæven. 

Med det uoversættelige ”Tout autre est tout autre”93, skærper Derrida således 

Abrahams dobbelte, umulige lydighed til at gælde ethvert menneske: 

”enhver bliver ofret for enhver anden på denne Morija-jord, som er vor bolig, 

hver dag og hvert sekund, der går”.94 Rystelsen afstedkommes af det umulige 

i at kommunikere på og om (ikke)stedet, for offeret vil blive til mord, hvis 

det formidles sprogligt i det almene, i etikken. Derfor må Abraham – og 

enhver anden – tie. Udsigelsens apori fremhæves af Kierkegaard: ”Han siger 

først og fremmest ikke Noget, og i denne Form siger han hvad han har at 

sige”.95 Abraham taler i ironiens form uden at lyve og svarer uden at svare. 

Denne sigen i det sagte, hvor sproget unddrager sig, vil også blive et spor, 

afhandlingen skal følge i så vel indhold som form. Her vender det helliges 

tematik tilbage. For i lyset af Derridas transkategoriale diskurs bliver det 

plausibelt at se udsigelsens apori i sammenhæng med den ovenfor nævnte 

dynamik mellem det hellige og berøring. At sige eller ikke sige er også at 

berøre eller ikke berøre. En beskæftigelse med det helliges tematik må derfor 

 
90 Ibid. 73. 
91 Otto 1923, 7. 
92 Ibid., 61. 
93 Derrida 2007, 86. 
94 Ibid., 87. 
95 SV 5, 106f. 
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ifølge Derrida ske på en måde, der rummer et element af takt. I det 

omfattende værk Le toucher, Jean-Luc Nancy, skriver Derrida: 

[T]here is a law of tact. […] And one should understand tact, not in the common sense 

of the tactile, but in the sense of knowing how to touch without touching, without 

touching too much, where touching is already too much. Tact touches on the origin of 

the law. Just barely. At the limit.96 

 

Og videre: 

Couldn´t one say that this measure, this moderation of touch, remains at the service of 

life to the sole extent, precisely, that some kind of reserve holds it on the brink of 

exaggeration? A certain tact, a ‘thou shalt not touch too much,’ ‘thou shalt not let 

yourself be touched too much,’ or even ‘thou shalt not touch yourself too much,’ would 

thus be inscribed a priori, like a first commandment […]. Ritual prohibitions would 

then come to be determined, afterward, and only on the background of an 

untouchability as initial as it is vital, on the background of this ‘thou shalt not touch, 

not too much,’ which wouldn’t have awaited any religion, ritual cult, or neurosis of 

touch. In the beginning, there is abstinence. And without delay, unforgivingly, 

touching commits perjury. Touching, then, is a question of life and death.97 

 

Derrida væver her bibelsk narrativ, religionsvidenskab og –psykologi 

samt sociologi sammen til ét. Sammenstødet, grænseoverskridelsen og 

volden er fælles for de respektive felter og med udsagnet ”touching commits 

perjury” henvises indirekte til det profanes modsætning: det hellige. 

Afhandlingen registrerer denne vide horisont, men blandt andet fordi 

formaningen om takt skal respekteres, så bliver det hellige in se (!) ikke et 

emne for størstedelen af det forestående arbejde. Dette også fordi det hellige 

i afhandlingen associeres til, hvad der i det foregående er omtalt som 

(ikke)stedet, altså til et uroligt ingen-ting i kristendommens artikulationer.  

 

Sammenfattende gælder, at afhandlingen hermed træder tilbage fra den 

praktiske teologis felt. Tilsvarende i forhold til det religionsvidenskabelige, 

sociologiske og antropologiske felt. Indsigterne fra de respektive områder 

har imidlertid bidraget til, at der formuleres en foreløbig, formal og minimal 

bestemmelse af det hellige. Bestemmelsen tager afsæt i en formulering af den 

franske filosof Jean-Luc Nancy (f. 1940), hvis værk og tænkning viderefører 

Derridas filosofiske dekonstruktion.  

Jean-Luc Nancy skriver om det hellige: 

 
96 Derrida 2005a, 66f. 
97 Ibid., 47. 
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The sacred is what, of itself, remains set apart, at a distance, and with which one forms 

no bond (or only a very paradoxical one). It is what one cannot touch (or only by a 

touch without contact).98 

 

Med denne impuls fra Nancy bestemmer afhandlingen herfra det hellige 

som 

det, der ikke må berøres og ikke lader sig berøre. 

 
98 ”The Image – the Distinct” (herefter ID), i: Nancy 2005a, 1. 
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Afhandlingen registrerer en pastoralteologisk opmærksomhed i Den Danske 

Folkekirke med hensyn til liturgisk fornyelse. I en række tilfælde 

forekommer de liturgiske forandringer imidlertid blot at være ydre og 

tilsyneladende. På denne baggrund foreslår afhandlingen, at de filosofiske 

og teologiske kriterier for eventuelle liturgiske forandringer bør gentænkes i 

lyset af det 20. århundredes problematisering af metafysikken, som denne 

først og fremmest er artikuleret i Martin Heideggers hermeneutiske 

fænomenologi og videreført i Jacques Derridas filosofiske dekonstruktion. 

Afhandlingen træder således et skridt tilbage fra det pastoralteologiske felt 

for religionsfilosofisk at spørge til det kristne gudsbillede, nærmere bestemt 

til dets enhedskarakter. I den forbindelse vil tekster af Jean-Luc Nancy 

udgøre afhandlingens refleksionsramme.99   

Gennem en læsning af bibelske og dogmatiske tekster viderefører Nancy 

den dekonstruktion af onto-logo-centrismens forudsætninger, der er er et 

anliggende for Heidegger og Derrida. Ud fra den betragtning, at 

monoteismen ikke blot er kristendommens, men i det hele taget den vestlige 

tænknings mulighedsbetingelse, spørger han: “What secret, ambivalent 

resource lies hidden within the organizing scheme of this mono-?“.100 Nancys 

spørgsmål angår ikke en diakron, historisk udvikling indenfor 

bevidsthedsfilosofien. Tværtimod søger han at afdække et strukturelt og 

dermed synkront aspekt ved den filosofiske selv-refleksion. 101  I 

kristendommen betragtet som historisk, bibelsk og dogmatisk komposition 

ser han dette aspekt særligt artikuleret, dog ikke som ubrudt enhed, men som 

en forskel i det samme: som selv-differens. Nancy identificerer med andre 

ord en ustabilitet i kristendommens monoteistiske grundstruktur i kraft af 

hvilken, denne struktur til stadighed brydes op indefra. Et andet udtryk for 

dette er selv-dekonstruktion. Gennem læsning af et udvalg af Nancys tekster 

skal afhandlingen redegøre nærmere for disse forhold. Dermed vil der også 

tegne sig et svar på det spørgsmål, Nancy stiller vedrørende en skjult 

”ressource” i monoteismen. Denne ”ressource” får i Nancys tekster 

forskellige navne: grænse, distinktion, dobbeltdistinktion og det distinkte. 

Det distinkte er Nancys bestemmelse for det hellige. Idet afhandlingen har 

valgt at fokusere gentænkningen af det kristne gudsbillede netop omkring 

det helliges tematik, er der således her et krydsfelt, hvor Nancys værk og 

tænkning møder afhandlingens anliggende. I erkendelse heraf vil det 

(ikke)sted, der er i det foregående er antydet i kristendommens artikulationer, 

 
99 Et andet ord for refleksionsramme kunne være ”værtstekster” (”host texts”). Arthur 

Bradley bruger udtrykket som betegnelse for de tekster, Derrida interagerer med (Bradley 

2008, 3).  
100 ”A Deconstruction of Monotheism” (herefter DM), i: Nancy 2008b, 34. 
101 At dette synkrone aspekt ikke er a-historisk, vil fremgå af afhandlingen. 
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blive associeret til mono-’s grundstruktur og gennem Nancys filosofiske 

dekonstruktion deraf skal afhandlingen således forsøge at tilvejebringe 

forudsætninger for at redegøre for (ikke)stedets implicitte dynamik. Først ad 

denne omvej over dekonstruktionens metafysikkritik (herunder redegørelsen 

for Nancys tese102 med hensyn til kristendommens selv-dekonstruktion) ser 

afhandlingen en vej til at gentænke de filosofiske og teologiske kriterier for 

en eventuel liturgisk fornyelse. Liturgi i betydningen liturgiteori eller –

historie bliver dermed ikke et emne for afhandlingen. Blot skal det i et 

afsluttende kapitel overvejes om og i givet fald hvorledes, de dynamiske 

aspekter af kristendommens selv-dekonstruktion kan ses artikulerede i den 

allerede foreliggende, autoriserede liturgi. Ud fra den betragtning vil 

fornyelse måske kunne vise sig som en ny måde at se det kendte på. 
 

Selv-differens, udsigelsens apori og læsning 

Den filosofiske dekonstruktion viderefører strømninger i det 20. århundredes 

filosofi, der på forskellig vis beskæftiger sig med vilkårene for erkendelse af 

forholdet mellem del og helhed, tegn og betydning, m.v. Indenfor 

systemteori, sprogvidenskab og hermeneutik spørges således ikke blot til 

hvad, der erkendes men til måden, hvorpå erkendelse finder sted. Sprog og 

bevidsthed kastes dermed tilbage på sig selv og i den forbindelse bliver 

differens – eller forskelssættelse – et genkommende tema. Med neologismen 

différance lader for eksempel Derrida det uhørte a stå som et stumt mærke 

efter en forskelssættelse i sproget, der ikke lader sig tilegne og han 

tematiserer dermed et element af unddragelse som konstituerende for enhver 

betydningsdannelse. Men spørgsmålet om sprogets og erkendelsens 

egendynamik er hverken nyt eller fremmed for teologien. Fra Det Gamle 

Testamentes guddommelige selvåbenbaringsformel ”Jeg er den, jeg er” (Ex 

4,14) til altergangens hoc est enim corpus meum siger sproget ét og dog 

samtidig noget andet, hvilket også har at gøre med, at der er noget, sproget 

ikke kan sige. Derfor gør det brug af gentagelser, forskydninger, tautologier 

og ironi som udtryk for dets egen, indre, men umulige 

andenordensbetragtning. Sproget kan så at sige ikke komme bag om sig selv. 

At det 20. århundredes sprogfilosofi i denne henseende afdækker, hvad den 

bibelske tekst samt dogmatik og liturgi allerede for længst praktiserer, kan 

ses som et argument for, at afhandlingen burde trække på teologiens egne 

ressourcer frem for at søge sit spørgsmål besvaret gennem inddragelse af 

 
102  Betegnelsen ”tese” kan kritiseres (se eks. Glendinning 2008: “While 

phenomenological philosophers certainly look towards the production of a work of words 

intended to be made public […] they do not set out to develop a ‘thesis’”, 37). Ikke desto 

mindre vælger afhandlingen denne betegnelse; af praktiske grunde og fordi thesis (gr.: 

”stillen”, ”læggen”, ”sætten”) passer godt til Nancys diskurs, der er ganske affirmativ. 
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filosofiske ditto. Men at der ikke nødvendigvis er et modsætningsforhold 

mellem de to discipliner men snarere en gensidighed, afspejles blandt andet 

i Nancys ovennævnte spørgsmål vedrørende det mono-, der kendetegner 

såvel teologi som filosofi. Dertil kommer, at det 20. århundredes 

sprogfilosofi (og dekonstruktionens videreførelse deraf) kan kaste lys over, 

hvad teologien ganske vist allerede ved, men (med tanke på dele af 

pastoralteologien) måske har glemt eller overset. Disse forhold skal kort 

forklares med udblik til to tekster af Günter Bader, hvor selv-differens, 

udsigelsens apori og læsning som teologisk disciplin drøftes.  

I teksten ”Was heißt: Theologus crucis dicit id quod res est?” giver Bader 

med afsæt i tekster af Luther eksempler på, hvorledes en egendynamik er 

virksom i det bibelske og dogmatiske sprog. Således citeres Luthers 

Heidelbergerthese 21, hvor forskellen mellem herlighedsteologen og 

korsteologen ifølge Luther er, at den første ”kalder dét, som er ondt, godt og 

dét, som er godt, ondt”, mens den anden ”kalder tingene ved deres rette 

navn”. 103  Bader påpeger imidlertid, at for korsteologen er der den 

vanskelighed, at der mellem udsagn og udsigelse sker en forskydning, som 

vel at mærke er af en anden art end den, der ligger til grund for 

herlighedsteologens direkte ombytning. Han skriver:   

’Wer leidet, deutet nicht’, sagt Philipp Stoellger (…) Vielleicht darf man noch weiter 

gehen: Wer leidet, spricht nicht. (…) Selbst wenn er es wünschte, kann er es nicht, bei 

Strafe des Kitschs. Wer leidet, leidet ausserhalb, exo tes paremboles und exo tes pyles. 

Die reine Tatsache also, dass jemand sei es den Apfel, sei es das Kreuz auf seiner 

Zunge trägt, ist ein untrügliches anzeichen dafür, dass der Apfel nicht mehr Apfel ist 

und das Kreuz nicht mehr Kreuz ist. Nicht mehr oder noch nicht. Aus dem Apfel ist 

dann vielmehr der ’Apfel’ geworden und aus dem Kreuz das ’Kreuz’.104  

 

Med de to exo-udsagn henviser Bader til Hebræerbrevets implicitte 

topografi i forhold til hvilken, de kristne formanes til at gå ”udenfor lejren” 

(Hebr 13,13) for gennem bekendelse og barmhjertighed at efterfølge Kristi 

stedfortrædende offer. Korsteologen er på en tilsvarende måde placeret i et 

sprogligt randområde, hvor enhver tale om korset underminerer sig selv. 

Men hvad er da korset?, spørger Bader. Og svarer: ”Offenbar etwas, was 

zum Wort vom Kreuz oder zum Kreuzeszeichen, zu Kreuzesgebärden oder 

Kreuzessymboliken sich in einer uneinholbaren Differenz befindet”. 105 

Karakteren af denne differens forklarer Bader først med henvisning til 

 
103 Luther 1962, 85. 
104 Bader 2007, 169. 
105 Ibid., 170. 
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Luthers 95 teser, idet han påpeger, at der imellem tese 92’s ”’Pax, pax’, et 

non est pax” og tese 93’s ”’Crux, crux’, et non est crux”106 ganske vist er en 

formal parallelitet, men indholdsmæssigt er de to sætninger vidt forskellige. 

Den første taler ligefremt, den anden udsiger sin egen selvmodsigelse. Dette 

forhold præciseres yderligere med henvisning til udsagnet ”CRUX sola est 

nostra theologia”107 fra Luthers kommentar til Salmernes Bog. Ifølge Bader 

er korsteologi således ikke én blandt flere mulige teologiske positioner; der 

er kun korset som ”crux nuda, mera crux”. Konsekvensen heraf er, at ”Kreuz 

allein tritt in eine unendliche Differenz zu jedem theologisch interpretierten 

Kreuz”.108 Dette betyder imidlertid ikke, at korset udgør en impuls i retning 

af en uendelig betydningsdannelse. Noget sådant er ifølge Bader tilfældet i 

den katolske tradition, hvor det i for eksempel liturgien til Skærtorsdag og 

Langfredag kan iagttages, hvorledes korset giver afsæt til en enorm 

”Bedeutungsproduktion, Bedeutungsblüte, Bedeutungsfrucht, 

Beduetungsramifikation”.109 Men hos Luther sker det modsatte; dér er der 

tale om en ”Bedeutungsreduktion”: 

Das mysterium crucis ist sofern nicht eigentlich mysteriös, als es keinen unafhörlich 

überquellenden Brunnen von Sinnbildung darstellt, sondern im Gegenteil, es ist eine 

furchtbare Alltäglichkeit und Banalität. Das Kreuz selbst – nicht das Kreuzeszeichen, 

nicht das Wort vom Kreuz – meldet sich nicht als Sinn, der sich zum Sinne fügt, 

sondern als Sinnentzug. Es betätigt sich als Störung der Zeichenkette mit dem Ziel, 

deren Flottieren zu brechen.110 

 

Hvis der blot i parentes gribes tilbage til den i ”Positioner” anførte 

sondring mellem ”flow” og ”brud”, markerer Bader her, hvorledes dette 

alternativ ikke er en mulighed for den lutherske korsteologi. Korset bryder 

med ethvert (liturgisk) ”flow” i retning af en mystikkens mening for i stedet 

at henvise til, hvad han kalder en endelighedens ”banalitet”. Værd at 

bemærke er også, at et udtryk som ”Sinnentzug” afspejler, hvorledes Bader 

kombinerer en systematisk teologisk læsning af traditionens tekster med den 

strukturalistiske og poststrukturalistiske sprogfilosofis indsigter i sprogets 

egendynamik. Dette fremgår tillige, når Bader for eksempel tilkender korsets 

 
106 Luther 1962, 67. 
107 Bader 2007, 171 (med henvisning til Luther, Martin, Operationes in psalmos, ps 5,12a, 

m.v.). 
108 Bader 2007, 171. 
109 Ibid., 172. 
110 Ibid., 173. 
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sprog en ”Stoßrichtung”111 eller når han betegner indledningen til Første 

Korintherbrev som en ”Triebsatz”112 for Luthers retorik.  

Udtrykket ”Triebsatz” anvendes i forbindelse med en redegørelse for den 

særlige, dobbelte skjulthed i sproget, der er formuleret gennem de to 

dogmatiske sætninger: absconditas sub contraria og absconditas sub eodem. 

Den skjulthed, der er tale om, skal ikke ses som gradueret tydelighed i 

forholdet mellem synlig og usynlig. Der er, hvad angår absconditas sub 

contraria, derimod tale om en synlighed under modsat skikkelse: ”die 

divinitas also in der humanitas, die virtus in der infirmitas, die sapientia in 

stultitia usw.”.113 Disse modsætningspar gør det imidlertid dobbelt umuligt 

for korsteologen at kalde tingene ved deres rette navn, for hvordan udsige 

det synlige, ikke som det ses, men som dét igennem hvilket, det usynlige 

viser sig? Korsteologen er da nødt til at sige det modsatte af, hvad han mener. 

Dog skærpes udfordringen, hvis der ikke er et modsætningspar til rådighed:  

Nehmen wir an, die Sprache erwiese sicht nicht als spenadabel, sondern als karg, dann 

bricht die Not aus, dass mangels einer Opposition kein eigenes Wort zur Verfügung 

steht, um zu beschreiben, was durch den Umschlag geschieht. Zur Verfügung steht nur 

dasselbe Wort noch einmal.114  

 

Det samme ord må altså benyttes dobbelt, hvorved der bliver tale om en 

skjulthed under det sammes skikkelse, absconditas sub eodem. Som 

eksempel på dette henviser Bader til Luthers Romerbrevskommentar og 

herunder Rom 4,18 ”Med håb imod håb troede han”. Bevægelsen misforstås, 

hvis den tænkes som en fremadskriden mod mere af det samme. Snarere er 

der tale om et omslag (”Umschlag”), altså om en dynamik kendetegnet ved 

”Mehr durch Verkehrung ins Gegenteil”.115 Vigtigt er nu, at korsteologen 

ikke aktivt kan beslutte sig for dette omslag endsige sprogligt redegøre for 

det. I Romerbrevet registrerer Bader tilsvarende, hvorledes der i håbet selv 

sker en omvending: ”Sie beschreibt die Bewegung, dass eine mit 

Aktivitätssinn verbundene Hoffnung ans Ende gelangt und in eine Hoffnung 

umschlägt, die in der Passivität gründet”.116 Dette element af passivitet er helt 

 
111 Ibid., 171. 
112 Ibid., 175. På dansk betyder ”Triebsatz” også kardanaksel. Udtrykket er knyttet til 

mekanik, styretøj m.v. Bader har i en årrække arbejdet på en dogmatik med titlen 

Differential Dogmatik.  
113 Bader 2007, 175. 
114 Ibid., 179. 
115 Ibid., 180  
116 Ibid. 
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afgørende i Luthers retfærdiggørelseslære, men det anskues altså her 

dynamisk snarere end strikt dogmatisk. Sammenfattende gælder, at Bader 

med teksten ”Was heißt: Theologus crucis dicit id quod res est?” viser, 

hvorledes Luthers korsteologi udspringer af hans blik for de bibelske teksters 

selv-differens. Denne selv-differens kommer til udtryk gennem sprogets 

forskydninger, modsigelser og omslag, men også som en særlig form for 

knaphed, hvilket under ét bevirker den udsigelsens apori, at korsteologen kun 

i en dobbelt skjulthed kan kalde tingene ved deres rette navn. I forhold til 

afhandlingen udgør Baders arbejde en vigtig, ekstern reference som et 

eksempel på, hvorledes en systematisk teologisk beskæftigelse med de 

bibelske og dogmatiske tekster i forening med den strukturalistiske og 

poststrukturalistiske sprogfilosofis indsigter kan afdække et dynamisk aspekt 

af sprog og erkendelse. Dette bestyrker afhandlingen med hensyn til 

relevansen af at gentænke det kristne gudsbillede i dets enhedskarakter, hvor 

enhed vel at mærke ikke er det modsatte af selv-differens. Baders værk og 

tænkning kunne således have været et givende felt for afhandlingen og at det 

er fravalgt, beror væsentligst på, at en anden refleksionsramme er tilvalgt. 

Dette skal begrundes yderligere i det følgende.      

Forinden er en anden tekst af Bader relevant med henblik på at belyse, 

hvorledes læsning som teologisk disciplin kan betragtes som dette at opsøge 

forskelle. I den henseende har teologi og dekonstruktion meget til fælles. 

Teksten ”Über die Verfertigung von Theologie im Vorgang des Lesens” er 

ganske kort, men indvarsler det omfattende værk Lesekunst, hvori Bader 

hævder læsning som en til enhver tid destabiliserende aktivitet. I ”Über die 

Verfertigung” stilles umiddelbart et enkelt spørgsmål: ”Was studiert man, 

wenn man Theologie studiert?”.117 Det lige så umiddelbare svar er: bibelsk 

eksegese, kirkehistorie og systematisk teologi. Denne afveksling har en egen 

”Unterhaltungswert” 118 , men rummer også en monotoni beroende på, at 

”Lesen […] erscheint als immer dasselbe”. 119  Retorisk spørger Bader, 

hvorfor dét skulle være et problem og svarer: 

Das Problem ist, dass es mit dem Lesen selbst nicht richtig fortwill. Die verschiedenen 

theologischen Inhalte ziehen vorüber und lassen den Begriff des Lesens wie er ist, 

unberührt. Die allenfalls in der Theologie liegende Bildungschance wird durch die 

Gleichförmigkeit des Lesens erstickt. Die bei aller Veränderung der Inhalte 

gleichbleibende Form des Lesens verpasst die Chance zur neuformatierung und also 

die Chance zur Bildung. Das Lesen selbst muss sich verändern. […] Es gibt Theologie, 

als aufgefächertes Gebilde, nur durch die innere Lebendichkeit des Lesen selbst, das 

weit davon entfernt ist, immer ein und dasselbe zu sein. Vielmehr: ‘Lesen kennt 

 
117 Bader 2006, 186 
118 Ibid., 189. 
119 Ibid. 
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Unterschiede’. Genauer: Lesen, als bloße Form, ist eine Kunst der 

Selbstunterscheidung, Selbstdiskretion.120  

 

Bader betoner således i ”Über die Verfertigung” det teologiske studium 

som en mulighed for akademisk og eksistentiel dannelse, hvorved også en 

særlig skønsomhed og takt opøves (”Selbstdiskretion”). Men ræsonnementet 

rækker videre. Således genfindes formuleringen ”Lesen kennt unterschiede” 

i Lesekunst, hvor det i en afsluttende paragraf med titlen ”Lectio facit 

theologum” skærpes til ”Lesen unterscheidet”.121 Afgørende er nu, at denne 

forståelse af læsning som forskelssættelse for det første ikke sker én gang for 

alle: ”Eine Differenz wird nicht gesetzt, sondern gezogen, geritzt, 

geschrieben”.122 Om end Bader som nævnt har blik for passivitet som et 

afgørende element i den lutherske korsteologi, så hævder han ikke læsning 

som passiv tilegnelse af en én gang for alle foreliggende tekst. At læse er 

tværtimod en vedvarende aktivitet, der imidlertid – for det andet – ikke er et 

udefrakommende greb, men derimod beror på en forskelssættelse, der altid 

allerede sker i teksten. Som også i ”Was heißt: Theologus crucis dicit id quod 

res est?” er det Luther, der ifølge Bader her er klargørende. For det er de 

lutherske distinktioner, der med ophav i den bibelske tekst, er konstituerende 

for læsningen som distinktion: ”Hat etwa die Unterscheidung von Buchstabe 

und Geist, Gesetz und Evangelium den Bezug auf das Lesen hinter sich? 

Keineswegs, sondern sie setzt sie recht voraus”.123 Sagt på en anden måde: 

læsning er aktivt at indlade sig på en passivitet bestemt ved den bibelske 

teksts egen, implicitte dynamik. Set i det lys er den filosofiske 

dekonstruktion ikke den bibelske tekst fremmed; den viser blot, hvad teksten 

altid allerede gør. Det er blandt andet denne indsigt, der gør Nancys værk og 

tænkning relevant for afhandlingen.  
 

Kristendom og dekonstruktion  

I den sene del af sit forfatterskab retter Nancy opmærksomheden mod 

kristendommen som historisk, bibelsk og dogmatisk tekst, hvor tekst ifølge 

dekonstruktionen er at betragte som et væv af mediationer, relationer og 

forskelle. Læst uafhængigt af konfessionelle og receptionshistoriske 

positioner, konstaterer Nancy, at 

 
120 Ibid. 
121 Bader 2019, 526. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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we must say that deconstruction […] is itself Christian. It is Christian because 

Christianity is, originally, deconstructive, because it relates immediately to its own 

origin as to a slack [jeu], an interval, some play, an opening in the origin.124 

 

Denne betragtning skal naturligvis uddybes i det følgende, men foreløbig 

tjener den til at forklare, hvorfor afhandlingen ikke ser et 

modsætningsforhold mellem teologi og filosofi (konkret mellem kristendom 

og dekonstruktion), snarere tværtimod. Når Nancy anvender udtryk som 

”slack”, ”interval”, ”play” etc., så sker det således på baggrund af en indsigt 

i den egendynamik i de bibelske og dogmatiske artikulationer, der ovenfor 

er skitseret med henvisning til Bader.   

Afhandlingen er ikke alene om at se Nancys videreførelse af den 

filosofiske dekonstruktion som et potentiale for den teologiske refleksion. I 

den forbindelse kan for eksempel Philipp Stoellgers Passivität aus Passion: 

zur Problemgeschichte einer ‘categoria non grata’ nævnes. Stoellger 

gennemfører en analyse af passivitetsbegrebet i tekster fra Aristoteles over 

Edmund Husserl til Nancy m.fl. med henblik på at redegøre for det lutherske 

mere passive iustificari. I den forbindelse bliver en vigtig inspiration Nancys 

såkaldte haptiske ontologi (gr. haptō: “at berøre“), herunder hans 

ombrydning af subjektet til en kompleks selv-berøring. Også for 

afhandlingen vil Nancys subjektforståelse være af afgørende betydning. 

Kristendommen “er“ eller udfolder sig ifølge Nancy nemlig som et subjekt. 

Han skriver: 

Christianity is less a body of a doctrine than a subject in relation to itself in the midst 

of a search for self.125 

 

Og:   

Christianity is in itself essentially the movement of its own distension, because it 

represents the constituting of a subject in the process of opening and distending 

itself.126 

 

Afhandlingen skal vende tilbage til disse to citater. Foreløbig indikerer de, 

hvorledes Nancy i sin beskæftigelse med kristendommen afstår fra at benytte 

gængs teologisk, dogmatisk vokabular. I stedet iagttages kristendommens 

artikulationer altså i lyset af hans særlige subjektforståelse. Og fordi 

subjektet, som det formuleres i Nancys haptiske ontologi, er en kompleks 

selv-berøring, så kalder redegørelsen for det på en transkategorial diskurs. 

 
124 “The Deconstruction of Christianity” (herefter DC), i: Nancy 2008b, 149. 
125 DM, 38. 
126 DC, 149. 
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”’I’ is a touch”127, kan Nancy for eksempel skrive og udfordrer dermed gængs 

akademisk, begrebslig diskurs. Men den haptiske semantik tilbyder et sprog 

for det element af unddragelse, der ovenfor er anført. Nancys subjekt er 

således at betragte som et felt af bevægelser og stillinger kendetegnet ved en 

dynamik af sammenstød og selvmodsigelse, der genkalder, hvad der er 

iagttaget i forbindelse med det helliges tematik. Dette subjekt er i ”sig selv” 

ingen-ting , men når Nancy stiller skarpt på det som og i kristendommens 

artikulationer, bliver det også for afhandlingen muligt at få adgang til 

(ikke)stedets implicitte dynamik. Videre gælder nu, at fordi subjektets 

differensstruktur bliver afsæt for måden, hvorpå Nancy ser det mono- , der 

udgør kristendommens og Vestens grundparadigme, så finder afhandlingen 

heri også en vej til at gentænke det kristne gudsbillede i dets enhedskarakter. 

I Nancys læsning af kristendommens tekst eksponeres mono- således for en 

destabilisering, der imidlertid ikke blot er ydre, men også viser sig som 

enhedsparadigmets egen, indre selv-kritik eller selv-dekonstruktion. 

Afhandlingen skal redegøre nøje for disse forhold, idet det undervejs tillige 

belyses, hvorledes den dynamik, der i Nancys tekster beskrives gennem den 

haptiske ontologis semantik, i teologien kan genkendes i blandt andet 

termerne creatio ex nihilo og kenosis. Formuleret på en anden måde: at 

Nancys vokabular ikke er teologisk, betyder ikke, at dét, der siges, ikke er 

det.   

Metafysikkritikken (som denne artikuleres i Heideggers hermeneutik og 

videreføres i den filosofiske dekonstruktion) er det væsentligste argument 

for, at afhandlingen har valgt Nancys tekster som refleksionsramme. Dertil 

kommer den funktion, det hellige indirekte udgør i hans arbejde. Her er den 

haptiske semantik også af betydning. Den tillader nemlig en udfoldelse af 

afhandlingens foreløbige, formale og minimale bestemmelse af det hellige 

som det, der ikke må berøres og ikke lader sig berøre. Dermed bliver det 

muligt at lade det spektrum fra ikke-berøring til vold, der er associeret til det 

hellige, relatere til dén filosofiske og teologiske refleksion vedrørende 

subjekt, sprog og erkendelse, der foreløbig er markeret med henvisning til 

Bader og Luther. Af særlig relevans bliver termen det distinkte, der som 

nævnt er Nancys ord for det hellige. Det distinkte skal i det afsluttende 

kapitel iagttages uafhængigt af det helliges konfessionelle, bibelske og 

kultiske betydninger for i stedet at ses i forlængelse af bestemmelserne 

grænse, distinktion og dobbeltdistinktion, der på forskellig vis afdækkes af 

Nancy som virkende faktorer i subjektets (og dermed kristendommens) selv-

 
127 “On the Soul” (herefter OtS), i: Nancy 2008a, 131. 
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dekonstruktion. Det distinkte er som en kile ind i kristendommens mono-, 

hvilket blandt andet betyder, at binære bestemmelser som for eksempel 

religion og fornuft brydes op indefra, således at atter andre distinktioner 

blotlægges: mellem overbevisning og tro – og mellem fornuft og fornuftens 

eget andet. Afhandlingen skal på denne baggrund blandt andet anføre, at tro 

og religionskritik ikke er gensidigt ekskluderende størrelser. I forlængelse 

heraf vil afhandlingens sidste kapitel angå de mulige konsekvenser af en 

sammenhæng mellem religionskritik og det hellige, hvilket konkret vil 

komme til udtryk som en skitse til, hvad der vil blive kaldt en kenotisk liturgi. 

At afhandlingen ikke ser teologi og filosofi (konkret: kristendom og 

dekonstruktion) som alternativer og at valget af Nancys tekster som 

refleksionsramme beror på et aktivt, teologisk tilvalg kan yderligere 

begrundes med Baders ovennævnte betragtninger vedrørende læsning. Det 

er således fremgået, hvorledes Bader med henvisning til Luthers indsigt i den 

bibelske teksts differensstruktur redegør for teologisk læsning som en særlig 

destabiliserende aktivitet, der imidlertid ikke er udefrakommende, men beror 

på en forskelssættelse i teksten. Noget tilsvarende kan iagttages, når Nancy 

beskriver den filosofiske dekonstruktion som  

to take apart, to disassemble, to loosen the assembled structure in order to give some 

play to the possibility from which it emerged but which, qua assembled structure, it 

hides.128 

 

Igen gælder, at denne særlige læsestrategi skal forklares yderligere i de 

følgende. Blot er det her vigtigt at præcisere, at den filosofiske 

dekonstruktion tilkender læsningen et begivenhedsaspekt, der ikke er 

teologien fremmed. Dertil kommer, at dette begivenhedsaspekt for 

dekonstruktionens vedkommende bør ses i sammenhæng med den 

ontologiske vending i det tyvende århundredes filosofiske tænkning, hvor 

væren kort fortalt forskydes fra substans til akt. I forhold til afhandlingen 

betyder dette, at selve dette at læse bliver mindst lige så vigtigt som hvad, 

der læses. Der er naturligvis foretaget en selektion blandt Nancys tekster ud 

fra et kriterium om indholdsmæssig relevans således, at der er fokuseret på 

tesen om kristendommens selv-dekonstruktion. Men sondringen mellem 

indhold og form er i Nancys tilfælde umulig. Afhandlingen tager højde for 

dette, når den i vid udstrækning undlader at parafrasere og i stedet udspiller 

sig som direkte interaktion med de læste tekster.  

Foreløbig og indledningsvis giver de anførte betragtninger vedrørende 

læsning anledning til at præcisere to ting. At afhandlingen ikke betragter 

teologisk og filosofisk læsning som et udefrakommende greb, men som en 

 
128 DC, 148. 
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forskelssættelse i teksten betyder for det første, at den ikke skal læse mange 

og forskellige tekster, men én tekst; hvilket vil sige Nancys tekst. 

Afhandlingen insisterer med andre ord på at blive i det ene – i ét tekstligt 

mono- – og bryde det op indefra. Sekundærlitteratur forstået som andre 

forskeres læsninger af Nancy vil således kun blive inddraget i begrænset 

omfang. Dette valg kan kritiseres med henvisning til gængs, akademisk 

praksis, hvor A ofte læses i lyset af B med henblik på C. Afhandlingen 

anerkender denne praksis for kritiske og perspektiverende læsninger, men 

konkret ville udefrakommende positioner risikere at flytte fokus fra de 

forskydninger, der sker i Nancys egen tekst. Fravalget af sekundærlitteratur 

kan tillige begrundes gennem en henvisning til Baders ”Über die 

Verfertigung”:  

Was liest man eigentlich in der Theologie? Man darf getrost antworten: theologische 

Literatur. Was ist theologische Literatur? Theologische Literatur ist, was die 

‘Theologische Literaturzeitung’ zur Rezension annimt. Was ist also theologische 

Literatur? Sekundärliteratur. Nichts gegen Sekundärliteratur, aber sie zeichnet sich 

dadurch aus, dass sie den Begriff des Lesens möglichst den sein lässt, der er war.129  

 

Bader efterlyser her en måde at læse på, i hvilken der kan skelnes en 

forskel i det samme. Afhandlingen skal forsøge at udfolde en sådan læsning 

ved netop at blive i det samme. I forlængelse heraf vil det sidste kapitel 

skitsere en særlig skelneevne i kraft af hvilken, der i den gældende liturgi kan 

ses en selv-differens.   

En anden konsekvens af de anførte betragtninger vedrørende teologisk og 

filosofisk læsning er, at ligesom afhandlingen er tilbageholdende med at 

inddrage sekundærlitteratur om Nancy, således må den selv afstå fra at gøre 

sig gældende som et udefrakommende greb. Dette forhold skærpes 

yderligere i betragtning af det helliges tematik. Der er således i det 

foregående refereret til religionspsykologiske, -sociologiske og -

antropologiske studier ifølge hvilke, vold og fare associeres til det hellige. 

Derridas formaning med hensyn til en taktens lov er tillige omtalt. Disse 

indsigter supplerer afhandlingens foreløbige, formale og minimal 

bestemmelse af det hellige som det, der ikke må berøres og ikke lader sig 

berøre. En konsekvens heraf er, at måden, hvorpå afhandlingen læser 

Nancys tekster om det distinkte (det hellige), må dikteres af det distinkte (det 

hellige) ”selv” og dermed være kendetegnet ved en særlig takt. Dette forhold 

vil være definerende for afhandlingens metodiske valg. 

 
129 Bader 2006, 190. 
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Foreløbigt sammenfattende gælder, at på baggrund af en pastoralteologisk 

opmærksomhed i Den Danske Folkekirke med hensyn til liturgisk fornyelse 

foreslår afhandlingen en metafysikkritisk gentænkning af det upræcise 

gudsbillede, der synes at præge dele af den patorale praksis. Afhandlingens 

forsøg på en sådan gentænkning gennemføres med fokus i det helliges 

tematik og i dialog med den filosofiske dekonstruktion, således som denne 

videreføres i tekster af Jean-Luc Nancy. Dette betyder ikke, at afhandlingen 

er ”om” liturgi eller ”om” Nancy. Den er, som det fremgår af afhandlingens 

titel, ”om” det helliges dekonstruktion. Den dobbelte genitiv afspejler 

afhandlingens forehavende som filosofisk dekonstruktion af det hellige 

(objektiv genitiv) og tillige den dekonstruktion ved det hellige (subjektiv 

genitiv), afhandlingen antager gør sig gældende i en kiastisk struktur som et 

henholdsvis passivt og aktivt aspekt af mono-’s (og dermed kristendommens 

(og liturgiens)) selv-dekonstruktion.  

 



Kapitel 1 – Afhandlingens metode 
 

Det er fremgået, at afhandlingen skal forsøge en gentænkning af det kristne 

gudsbillede i dets enhedskarakter med udgangspunkt i en foreløbig, formal 

og minimal bestemmelse af det hellige og i dialog med den filosofiske 

dekonstruktion, således som denne videreføres af Jean-Luc Nancy. Parallelt 

hermed er det med henvisning til Günter Bader (”Selbstdiskretion”) samt til 

dekonstruktionen (tekst som et væv af mediationer, relationer og forskelle) 

anført, hvorledes afhandlingen betragter dette at læse ikke som et 

udefrakommende greb, men som en aktivitet konstitueret ved en 

forskelssættelse, der altid allerede sker i teksten. Konsekvensen heraf er, at 

afhandlingens metode ikke kan vælges frit; den må derimod bero på sagen 

selv130, hvilket konkret vil sige bestemmelsen af det hellige som det, der ikke 

må berøres og ikke lader sig berøre. I det foregående er dette beskrevet som 

nødvendigheden af en vis takt. Denne vanskelighed skærpes, eftersom 

afhandlingen ikke skal søge dette hellige hvor som helst, men igennem 

læsningen af et udvalg af Nancys tekster.  

Nancys haptiske semantik er imidlertid en udfordring. For at kunne læse 

hans tese vedrørende kristendommens selv-dekonstruktion er afhandlingen 

derfor nødt til først at gå en omvej over hans tidligere tekster, hvor den 

haptiske semantik udvikles. Men deri er en fordel. På den måde etableres 

nemlig forudsætninger for, at Nancys eget vokabular kan åbne tesen om 

kristendommens selv-dekonstruktion indefra; Nancy skal således læses ved 

hjælp af Nancy ”selv”. I lyset af de foregående overvejelser vedrørende 

mono-’s selv-differens er dette en vigtig pointe. Inden der nærmere redegøres 

for de forskellige faser i arbejdet, skal et udblik perspektivere afhandlingens 

metodiske valg. 
 

1.1. Heideggers formale indikation 

Den filosofiske dekonstruktion er blandt andet inspireret af Martin 

Heideggers destruktion af ontologiens historie, sådan som dette forehavende 

formuleres i § 6 i Sein und Zeit, i dette værk som helhed og i Heideggers 

filosofi i øvrigt. Afhandlingen er ikke en Heidegger-læsning, men de ovenfor 

nævnte betragtninger vedrørende forholdet mellem forskningsgenstand og -

tilgang kan belyses gennem Heideggers forelæsninger i Freiburg i 

begyndelsen af 1920’erne. Konkret drejer det sig om forelæsningsrækkerne 

Phänomenologie des religiösen Lebens (1920-21) og Phänomenologische 

 
130 Afhandlingen følger således en teologisk tradition for at vælge en tilgang, der 

respekterer genstandens eget rationale. I ”Indledning” er henvist til Luthers beskrivelse 

af korsteologen, som ”siger, hvad sagen er”. Se tillige: Prenter 1982 (med henvisning til 

Thomas Torrance, 150), Bultmann 1994, Wind 1987. 

 



48 Kapitel 1 – Afhandlingens metode  

 

Interpretationen zu Aristoteles (1921-22). Begge forelæsningsrækker blev 

afholdt, inden Heideggers siden så kendte eksistential-analytiske 

begrebsapparat faldt på plads og de angår spørgsmålet om en adækvat 

tilgangsmulighed til et givet fænomen samt en principiel interesse for den 

filosofiske begrebsdannelses vilkår og begrænsninger. I den forbindelse 

bliver fænomenet historicitet vigtigt som udtryk for en uro eller 

uafgørlighed, der konkret står i vejen for en ren og objektiv tidsforståelse og 

generelt for enhver begrebsliggørelse. For at få indsigt i dette søger 

Heidegger til de tidligste, kristne tekster, herunder Første Thessalonikerbrev, 

hvor Paulus formaner om en særlig måde at være i tiden på, der er præget af 

nærforventningens allerede-endnu ikke. Heidegger læser blandt andet 

kapitel 5 og redegør for sondringen mellem ”tider og timer” (peri tōn 

khronōn kai tōn kairōn), mellem ”folk” og ”I, brødre” og mellem dem, der 

tilhører ”mørket” og ”lysets børn” (1 Thes 5,3-5); dette med henblik på at 

beskrive forskellen mellem en tidsforståelse, der er enten generel og 

objektiverende eller individuel og eksistentiel. Hvad der er på tale, forklares 

yderligere på følgende måde: 

‘die christliche Religiosität lebt die Zeitlichkeit’. Es ist eine Zeit ohne eigene Ordnung 

und feste Stellen etc. Von iregendeinem objektiven Begriff der Zeit her kann man 

unmöglich diese Zeitlichkeit treffen.131  

 

Disse nedslag i Heideggers forelæsningsrække fra 1920/21 er relevante 

for afhandlingen i to henseender.  

For det første bidrager de til yderligere at belyse de foregående 

overvejelser vedrørende forholdet mellem filosofi og teologi. Det kunne 

således se ud som om, Heideggers eksistential-analytik ikke udvikles i 

modsætning til, men snarere med rødder i kristendommen. Han skriver 

blandt andet, at 

[f]ür das christliche Leben gibt es keine Sicherheit; die ständige Unsicherheit ist auch 

das Charakteristische für die Grundbedeutendheiten des faktischen Lebens. Das 

Unsichere ist nicht zufällig, sondern notwendig.132 

 

I artiklen “Formal Indications” præsenterer Hent de Vries således den 

mulighed, at Heidegger lader den tidlige, kristne tidsforståelses uafgørlighed 

og uro videreføre i Væren og Tid’s eksistentiale bestemmelser af fakticiteten, 

herunder sondringen mellem uegentlig og egentlig væren. Men de Vries er 

samtidig forbeholden overfor på denne måde at hævde et ”først-så” mellem 

teologi og filosofi: 

 
131 GA 60, 104.  
132 GA 60, 105. 
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No hermeneutic circle resolves the tension between these two possible yet 

incommensurable interpretations, each of which seems equally compelling. And, 

perhaps, we should not let ourselves be forced to choose here where a certain 

indecision – or, as Derrida stresses throughout in ‘Faith and Knowledge,’ where a 

certain scruple, restraint, respect, and, thereby, by definition, religio – is de rigoeur. 

To know how to judge, the very secret of krinein, is precisely to know when (and how) 

not to judge.133 

 

Blandt andet på denne baggrund afstår afhandlingen fra at skelne 

kategorisk mellem teologi og filosofi, idet den snarere respekterer 

nødvendigheden af en vis uafgjorthed (”a certain indecision”). 

For det andet er Heideggers tidlige forelæsninger vigtige for afhandlingen, 

fordi en vis takt som nævnt søges. Heidegger lader nemlig den uafgjorthed, 

der er forbundet med historicitetens vilkår formulere som et særligt, 

metodisk princip (rettere: som dét, der går forud for en metodologi). Dette 

princip eller forbehold kalder han den formale indikation (die formale 

Anzeige)134 og eftersom det spiller en afgørende rolle for afhandlingens valg 

(eller (ikke)valg135) af metode, skal det forklares nærmere. Således gælder, 

at af Heideggers indsigt i historiciteten som en destabiliserende faktor for 

enhver begrebsdannelse følger, at tilgangen til et givet fænomen må være 

tilsvarende foreløbig og destabiliserende. Udtrykket formal beror på en 

sondring med rod i Husserls fænomenologi, der dog i Heideggers reception 

skærpes; i modsætning til en generaliserende, teoretisk tilgang til et fænomen 

markerer den formale indikation et relationelt aspekt af den filosofiske 

erkendelse. Udtrykket indikation tjener som en formaning eller 

tilrettevisning om, at tilgangen må udgøre et værn (Abwehr136) imod, at det 

givne fænomen stivner som begreb. Dermed forskyder Heidegger 

opmærksomheden i retning af den filosofiske refleksion ”selv” som 

begivenhed, hvilket de Vries forklarer med henvisning til Georg Imdahl:  

Es liegt in der methodischen Intention der formalen Anzeige, dass die Philosophie 

nicht lediglich ihre Gedanken begrifflich formuliert, sondern dass sie darüber hinaus 

 
133 de Vries 1998, 657f.  
134 GA 60, 55-65.  
135 Derrida pointerer i Of Grammatology, at dekonstruktionen ikke er en metode, men en 

særlig måde at læse på. Se: Derrida 1997, 157-164. Dette er antydet i det foregående og 

skal forklares yderligere. 
136 GA 60, 64.  



50 Kapitel 1 – Afhandlingens metode  

 
selbst eine authentische Situation initieren will; die Applikation ist zentrales Thema 

der formalen Anzeige.137 

 

Idet afhandlingen ser den formale indikation som en ækvivalent til den 

ovennævnte takt, skal det i læsningen af Nancys tekster så vidt muligt 

undgås, at disse stivner i parafrasering og begrebsliggørelse. Snarere skal en 

”autentisk” læsesituation søges etableret. Anderledes formuleret: læsning 

hævdes affirmativt som afhandlingens metode og gennemføres performativt 

som dette at læse. Dette er i overensstemmelse med Baders betragtninger 

vedrørende en ”læsekunst” og med den filosofiske dekonstruktion, der af 

Derrida selv aldrig formuleres som en systemekstern metode, men derimod 

som en særlig måde at læse på, der udfolder sig som en ”minutely detailed, 

almost claustrophobic […] forensic submersion”138 i konkrete tekster.  

I forelæsningsrækken fra 1921/22 viderefører Heidegger sine tanker 

vedrørende den formale indikation. Samtidig udvikler han et begreb kaldet 

Ruinanz, der for afhandlingen er interessant i lyset af Nancys haptiske 

ontologi, herunder hans fokus på endelighedens vilkår. Hans Ruin har i 

artiklen ”At tænke i ruiner – Liv, død og destruktion i Heideggers tidlige 

skrifter” redegjort for en sammenhæng mellem den formale indikation og 

Ruinanz-begrebet. Afhandlingen skal ikke gennemføre en kritik af Ruins 

reception af Heidegger, men ser hans indsigter som et supplement til de 

foregående betragtninger. Ruin læser forelæsningerne over Aristoteles og 

opsummerer Heidegger: den formale indikation bevirker at den filosofiske 

begrebsdannelse kun sker ”tentativt i retning af en mulig fuldbyrdelse”139, 

idet der indikeres ”den retning, som denne fuldbyrdelse er anvist som 

vedtagelse”.140 I denne forstand har den formale indikation en ”forbydende 

karakter”141, forstået således, at der markeres en grænse for den antagelse, at 

der ved et givent begreb kan sikres et ”permanent ejerskab”142 af livet. Ruin 

fremhæver, hvorledes Heidegger i forelæsningerne redegør for Aristoteles’ 

tale om de mange måder at fejle på (hamartanein143), ligesom han henviser 

til Augustins refleksioner vedrørende faldet og den daglige fristelse til at 

spise og drikke, der i Confessiones beskrives som quotidianas ruinas 

 
137  Imdahl, Georg 1997. Das Leben verstehen. Heideggers formal anzeigende 

Hermeneutik in den frühen Freiburger Vorlesungen. Würzburg: Königshausen & 

Neumann, 19), i: de Vries 1998, 665. 
138 Bradley 2008, 3. 
139 Ruin 2003, 122. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Ibid., 117. 
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corporis.144 Under ét fører dette til Heideggers bestemmelse af livet som et 

fortløbende styrt eller fald og det er denne fakticitetens dynamik, der ud af 

en kobling mellem det tyske Sturz og det latinske ruina får benævnelsen 

Ruinanz. I forlængelse heraf og med afsæt i overvejelserne vedrørende 

begrebsdannelsens foreløbige karakter kan Heidegger således også 

introducere udtrykket Begriffsruinanz.145 Om det forhold, at det begrebslige 

sprog rummer en egen ruinerende tendens, skriver Ruin: 

Sprog er en form for intentionalitet, hvor livet også hele tiden taber sig selv, 

genopretter afstanden til sig selv, opløses, splittes og således ruineres.146 

 

Afhandlingen er underlagt dette vilkår, dels hvad angår dens beskæftigelse 

med Nancys vokabular, der kun vanskeligt lader sig fastholde, dels når der 

skal redegøres for den selv-differens, der antages implicit i kristendommens 

og dermed mono-’s artikulationer. Heideggers Begriffsruinanz supplerer 

således, hvad der i det foregående er anført med hensyn til udsigelsens apori.     

Det fald, Heidegger associerer til fakticiteten, er imidlertid også et vigtigt 

tema i forhold til Nancy, som i bestemmelsen af subjektet som en kompleks 

selv-berøring tilkender det en vægt; det kan falde og gå under, men dets vægt 

kan også gribes og omsættes dynamisk. Særligt af denne grund er Ruins 

artikel en reference for afhandlingen. Ruin redegør nemlig for en nær 

sammenhæng mellem endelighedens ruinøse vilkår og Heideggers 

fortolkning af dette vilkår. Idet det faktiske liv iagttages som en falden væk 

fra sig selv, hævdes faldet således også at angå den tanke, der følger 

fakticitetens bevægelse. Tanken kan imidlertid ikke bare falde, men må få 

faldet til at træde frem for forståelsen som fald, hvilket vil sige i kraft af en 

såkaldt mod-ruinans 147 , der af Heidegger kaldes ”gegenruinante 

Bewegtheit”. 148  Den fænomenologiske fortolkning rummer ganske vist 

risikoen for at skabe afstand og fremmedgørelse i det faktiske liv. Men den 

afstand er intet imod den reelle afstand, livet i dets ordinære, ruinøse 

bevægelse er, når det forbliver uvidende om, at dets vilkår er det stadige fald 

væk fra sig selv. Fortolkningen konstituerer altså en forøget og intensiveret 

ruinans, hvor afstand bemestres i og med distancering. Ruin forklarer om 

mod-ruinansen: 

 
144 Ibid. Med henvisning til: GA 61, 214 og Confessiones X, Cap. XXXI. 
145 GA 61, 186.  
146 Ruin 2003, 123. 
147 Ibid., 127. 
148 GA 61, 146. 151. 160. 
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Den destruerer falsk nærhed, som i virkeligheden er en afstand, for at erstatte den med 

en afstand, der udgør en mere genuin nærhed. Dette er i det mindste en mulig måde at 

redegøre for den fortolkende ruinans’ kiastiske bevægelse og struktur.149 

 

Heideggers (og Ruins) dynamiske beskrivelse af tankens fald er i 

afhandlingens sammenhæng en impuls i retning af at omgå den dikotomi 

mellem tanke og krop, fornuft og følelse, der er beskrevet under ”Positioner”. 

Tilsvarende, når afhandlingen i det afsluttende kapitel tegner en skitse til 

hvad, der vil blive kaldt en kenotisk liturgi, så sker det blandt andet med 

opmærksomhed på forholdet mellem nærhed og afstand, mellem bevarelse 

og ødelæggelse i kristendommens artikulationer; en dynamik, der i 

Heideggers terminologi altså beskrives gennem ruinansens kiastiske 

struktur. I det hele taget gælder, at når afhandlingen i dens afsluttende del 

orienteres stadigt mere i retning af en kenosis-dynamik, så har dette primært 

at gøre med forhold i Nancys tekster. Men udviklingen forstærkes i lyset af 

Heideggers (og Ruins) anerkendelse af begrebsdannelsens og endelighedens 

ruinøse vilkår. Derfor: hvis afhandlingen ikke blot som indhold men også 

som form vil blive oplevet, som om den ingen-ting siger, så skal dette 

element af selv-afkald ses i sammenhæng med de her anførte forhold. På 

spørgsmålet om, hvor den tanke, som mod-ruinansen søger at omdirigere, 

falder hen, er Heideggers svar således: ved ”det faktiske livs intethed”.150 

Som en kommentar hertil skriver Ruin, at ”denne intethed ikke er noget 

eksternt i livet, men en retning for dets bevægelse, som denne bevægelse selv 

frembringer”. 151  I læsningen af Nancys tekster genkender afhandlingen 

denne bevægelse og udlægger den teologisk som udtryk for en kenosis-

dynamik, idet det dog gælder, at denne dynamik anskueliggøres performativt 

som læsningens begivenhed, snarere end ved at parafrasere og konkludere. 

Dette kan yderligere ses i sammenhæng med Heideggers (ifølge Ruin noget 

forhastede) forbehold overfor en hegelsk dialektik; fortolkningens mod-

ruinans skal ikke sikre et fast ståsted overfor et ”omhandlet fænomen”.152 

Tanken er derimod henvist til en uafsluttet ”tvivlsomhed” (Fraglichkeit)153 

overfor fakticitetens (og dermed også historicitetens) vilkår som ”mangel” 

(Darbung). 154  For Heidegger giver denne erkendelse anledning til at 

overveje, om objektet for den filosofiske spørgen overhovedet er af ren og 

enstemmig karakter eller (som i Ruins gengivelse) om det faktiske livs 

 
149 Ruin 2003, 121. 
150 Ibid., 130/ GA 61, 145.  
151 Ruin 2003, 130. 
152 Ibid. 
153 GA 61, 153. 
154 GA 61, 155. 
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mening og væren ”i stedet afviser en gennemgående determinering, og […] 

derfor – meningsmæssigt, sinnmässig – er splintret og spredt 

(zerbrochen)”.155  Afhandlingen genkender en tilsvarende overvejelse, om 

end objektet for dens spørgen er et andet; nemlig det kristne gudsbillede i 

dets enhedskarakter. 
 

1.2. Afhandlingens vokabular og læsestrategi 

I det foregående er redegjort for en række sammenhænge mellem 

afhandlingens bestemmelse af takt, Heideggers formale indikation og den 

filosofiske dekonstruktion som dette at læse en tekst indefra. Under ét er 

dermed anført, hvorfor afhandlingen afstår fra en system-ekstern metode; i 

stedet skal dens genstandsfelt (udvalgte tekster af Nancy) læses ved hjælp af 

Nancys eget vokabular og dermed i kraft af den dynamik, dette vokabular 

”selv” afspejler. Hvis vokabularet læses umiddelbart, risikerer det imidlertid 

at forekomme entydigt eller naivt. Åbning er for eksempel en genkommende 

term i Nancys tekster, men ikke i betydningen en generel, psykologisk 

modtagelighed. Inden tesen om kristendommens selv-dekonstruktion læses, 

skal afhandlingen derfor først have klarhed over Nancys haptiske, 

transkategoriale vokabular. 

Vokabularet udvikles gradvist fra de tidlige tekster, indtil det i de senere 

udgør Nancys filosofiske idiom. Afhandlingen skal følge denne udvikling 

ved først at nærlæse teksten Ego Sum. Corpus, Anima, Fabula fra 1979. 

Dermed gøres det langsommelige og til en vis grad uselvstændige arbejde 

med at følge den filosofiske dekonstruktions bevægelse, når Nancy for sin 

del læser andre tekster. Parallelt hermed skal ansatser til den haptiske 

semantik opspores. Blandt disse er for eksempel termer som grænse og 

distinktion samt forskydning, artikulation, ekstension m.v. I afhandlingen 

bestemmes disse termer hver især som formale træk ved en dynamik, der 

samlet set unddrager sig tilegnelse. Udtrykket formale er valgt for at henvise 

til den formale indikation og træk fordi ordet konnoterer til ”at trække en 

streg” (forskelssætttelse, grænsedragning), til ”ansigtstræk” (tilsynekomst), 

til ”det strategiske træk” (kalkulation, spil, liturgi) og til ”bevægelse” 

(fugletræk, fald, kræfter i spil). Tillige føjer træk sig ind i den filosofiske 

dekonstruktions semantik (Derridas ”spor”). I forlængelse af læsningen af 

Ego Sum skal de formale træk udfoldes ét for ét i en såkaldt nomenklatur 

baseret på læsninger af en bred vifte af Nancys tekster. Betegnelsen 

nomenklatur (lat. nomen: ”navn”, calo: ”udråber”) er valgt, fordi Nancy med 

 
155 Ruin 2003, 131/ GA 61, 155. 
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hensyn til et systematisk overblik over hans subjektfilosofi forestiller sig ”a 

drop-by-drop nomenclature”. 156  Først på baggrund af et sådant overblik 

vurderes afhandlingen at have etableret forudsætninger for at læse tesen om 

kristendommens selv-dekonstruktion indefra. En konsekvens heraf er, at 

afhandlingens eget vokabular udvikles lidt efter lidt, således at for eksempel 

termer som grænse forskydes til distinktion for derefter at blive til 

dobbeltdistinktion og siden til det distinkte. Heraf følger ikke, at de 

oprindelige termer opgives undervejs; de bevæger sig blot (som Ruin skriver 

det) ”tentativt i retning af en mulig fuldbyrdelse”, idet den formale 

indikations ”forbydende karakter” samtidig søges respekteret. Dette 

gensidighedsforhold mellem afhandlingen og Nancys tekster rækker videre 

end blot det anvendte vokabular. Således gælder, at idet Nancys haptik 

afspejler en dynamik, der antages virksom i subjektets selv-berøring, så 

afstår han fra objektivt og begrebsligt at redegøre for denne dynamik for i 

stedet at lade sine tekster artikulere som denne dynamik – afhandlingen skal 

forsøge noget tilsvarende. Når tesen om kristendommens selv-

dekonstruktion læses, så vil selve læsningen og redegørelsen herfor således 

rumme et begivenhedsaspekt karakteriseret ved blandt andet forskydning, 

brud, suspension, ekskurs og gentagelse. Sagt på en anden måde: de formale 

træk i Nancys tekst vil ikke blot præge afhandlingens vokabular, men også 

dens fremstilling (eller med en term, der bliver vigtig: dens eksposition). For 

at tydeliggøre dette skal det i læsningen af tesen om kristendommens selv-

dekonstruktion anføres i fodnoterne, når et givet formalt træk identificeres i 

Nancys tekst. Tilsvarende skal rekapitulationer tjene til at fremhæve 

afhandlingens egen læsedynamik. Samtidig skal afhandlingen undervejs 

søge at omsætte det haptiske vokabular til en teologisk terminologi. Når 

Nancy således redegør for en dobbeltbevægelse af fremtræden-og-

tilbagetrækning, så skal afhandlingen forfølge dette spor og afdække 

hvorledes, kristendommens selv-dekonstruktion kan iagttages som udtryk 

for en kenosis-dynamik. I denne henseende er afhandlingen profileret som 

en teologisk læsning.  

Når det afsluttende kapitel tegner en skitse til en kenotisk liturgi, så er 

dette ikke udtryk for, at afhandlingen som udgangspunkt har haft ambitioner 

om at formulere en sådan. Skitsen viser sig derimod som følge af læsningen 

af Nancys tekster. Afhandlingens praksis med at henvise til nomenklaturen i 

fodnoter nedtones i det afsluttende kapitel. Dels fordi der må antages en 

gradvis fortrolighed med haptikkens dynamik, dels fordi Heideggers formale 

indikation jo er udtryk for et forbehold overfor en metode og fordi Derridas 

 
156 ”Corpus” (herefter C), i: Nancy 2008a, 57. Se i øvrigt: Gratton, Peter og Marie-Eve 

Morin 2015. The Nancy Dictionary. Edinburgh: Edinburgh University Press. Denne er 

ikke konsulteret i arbejdet med afhandlingen. 
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filosofiske dekonstruktion er en (ikke)metode. I den forbindelse kan 

henvises til de Vries, som spørger om og i givet fald hvordan, den formale 

indikation kan bidrage til forståelsen af forholdet mellem den tidlige kristne 

tidsforståelse og Heideggers sondring mellem det faktiske livs egentlige 

henholdsvis uegentlige væren:  

 

What guarantees that the formale Anzeige indicates or touches upon the phenomenon 

at all, if only provisionally, and like the proverbial ladder that must be pushed away 

after having completed its function?157   

 

Oversat til afhandlingen betyder de Vries’ spørgsmål to ting: afhandlingen 

skal i det sidste kapitel gradvist skubbe nomenklaturens ”stige” (og dermed 

sin metode) væk i et forsøg på at tale i egen ret, idet det samtidig anerkendes, 

at hvad, der forsøges sagt, ”afviser en gennemgående determinering”.158 
 

1.3. Afhandlingens opbygning  

Under ”Positioner” redegøres for en pastoralteologisk opmærksomhed i Den 

Danske Folkekirke med hensyn til liturgisk fornyelse. Afhandlingen hævder 

på baggrund heraf, at de filosofiske og teologiske kriterier for eventuelle 

liturgiske forandringer bør omfatte en dekonstruktiv, hermeneutisk 

gentænkning af det upræcise gudsbillede, der synes at præge dele af den 

pastorale praksis. Eftersom denne gentænkning i afhandlingen fokuseres i 

det helliges tematik, gøres under ”Det hellige” nedslag i blandt andet 

religionsvidenskabelige, bibelske og dogmatiske tekster og på baggrund 

deraf formuleres en foreløbig, formal og minimal bestemmelse af det hellige 

som det, der ikke må berøres og ikke lader sig berøre. I ”Indledning” 

argumenteres for, hvorfor tekster af Jean-Luc Nancy er valgt som ramme for 

afhandlingens forsøg på at gentænke det kristne gudsbillede i dets 

enhedskarakter og med udblik til Günter Bader anføres, at mono- skal 

iagttages som selv-differens. Det begrundes tillige, hvorfor afhandlingen 

ikke ser teologi og filosofi (kristendom og dekonstruktion) som absolutte 

alternativer. I nærværende kapitel 1 er redegjort for den sammenhæng 

mellem takt, den formale indikation og den filosofiske dekonstruktions 

læsestrategi, der er bestemmende for afhandlingens valg (eller (ikke)valg) af 

metode. Det beskrives også, hvorledes Nancys haptiske semantik skal 

bidrage til at læse hans tekster indefra. Selvom afhandlingen ikke er om 

 
157 de Vries 1998, 647. 
158 Ruin 2003, 131. 
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Nancy, skal ”Introduktion til Nancys værk og tænkning” (kapitel 2) dog 

aftegne hovedlinjer i hans filosofiske arbejde. I den forbindelse introduceres 

enkelte af den filosofiske dekonstruktions termer. Der redegøres endvidere 

for, hvorledes et fokus på begrebet kommunitet kom til at præge Nancys 

subjektfilosofi og følgelig hans haptiske ontologi. Introduktionen skitserer 

denne udvikling frem til slutningen af 1990’erne, hvor tesen om 

kristendommens selv-dekonstruktion formuleres. Herefter følger ”En 

læsning af Nancys Ego Sum. Corpus, Anima, Fabula” (kapitel 3), hvor 

passager af René Descartes’ tekster læses igennem Nancy. Undervejs gøres 

en erfaring med dekonstruktion in actu, ligesom der identificeres en række 

formale træk i Descartes’ henholdsvis Nancys tekster. Disse sammenfattes i 

”Corpus’ nomenklatur” (kapitel 4), hvor de ét for ét listes op som i et 

leksikon. Med udblik til et udvalg af Nancys tekster knyttes kommentarer til 

hver enkelt term, idet det samtidig fremgår, at de er indbyrdes forbundne i 

og som corpus (der bliver Nancys navn for subjektet). I forlængelse heraf 

læses Nancys tese om ”Kristendommens selv-dekonstruktion” (kapitel 5). 

Tesen er præsenteret i en række kortere, programmatiske tekster, hvor særligt 

det mono-, der ifølge Nancy udgør et grundparadigme i så vel monoteisme 

som ateisme, identificeres som en kristendommen iboende ustabilitet. 

Afhandlingens læsning fokuseres omkring Nancys udlægning af konkrete 

bibelske og dogmatiske strukturer (homoousi, inkarnation, parusi, creatio ex 

nihilo-dogmet og kenosis-dynamikken), idet der i disse identificeres et 

metafysik- og religionskritisk potentiale. Undervejs bidrager nomenklaturen 

til at relatere læsningen til Nancys subjektfilosofi og der tegner sig en 

sammenhæng mellem kenosis-dynamikken og corpus, der som subjekt 

bevares og ødelægges i eller som en vedvarende dobbeltdistinktion. Idet 

afhandlingen ser en mulighed for at henføre (ikke)stedet for denne 

dobbeltdistinktion til den kristne liturgi, overvejes det i ”Kenotisk liturgi” 

(kapitel 6), om det liturgiske forløb kan hævdes at udgøre et brud med ”sig 

selv” i og med de liturgiske handlinger. Konkret iagttages bønnens handling 

som en dynamik af selv-differens; som et spil udvirket ved en 

dobbeltdistinktion, der i afhandlingen identificeres som det distinkte (det 

hellige). I ”Afslutning” åbnes perspektiver for et eventuelt videre arbejde. 
 

Et par kommentarer skal knyttes til afhandlingens valg om at læse Nancy i 

engelsk oversættelse samt brugen af kursiv og citationstegn. 

Nancys tekster læses på engelsk og med de franske originaltekster ved 

hånden. Dette valg kan kritiseres, men er truffet, dels fordi de generelt gode 

og gennemarbejdede engelske oversættelser er vurderet fyldestgørende, dels 

fordi Nancy ikke er bredt kendt af danske læsere, hvorfor et 

formidlingshensyn har været afgørende. En særlig udfordring er, at Nancy i 
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sine tekster ofte refererer til andre filosoffers værker. Både med og uden 

litteraturhenvisninger. Citater af for eksempel Descartes gengives nogle 

gange på latin, andre gange på fransk og da visse steder med angivelse af 

gængse franske oversættelser, andre steder blot refereret. Noget tilsvarende 

gør sig gældende for Nancys læsninger af Heidegger m.fl. Risikoen for at 

miste overblikket ville være stor, hvis afhandlingen ud fra et helt rimeligt 

akademisk krav om gennemsigtighed, skulle omfatte henvisninger til disse 

ofte tætvævede, tekstlige krydsforbindelser i det foreliggende materiale. Der 

er således løbende truffet pragmatiske valg. Hvor en henvisning til en given 

originaltekst er vurderet af betydning for sagens anliggende, så er der 

henvist. Hvis ikke, så er en fremdrift i afhandlingen prioriteret. Generelt 

gælder, at originaltitel anføres første gang et værk nævnes i brødteksten, 

siden henvises til den eventuelle oversættelse, der læses og citeres fra.  

Med hensyn til afhandlingens brug af kursiv gælder, at når de formale træk 

(grænse, berøring, distinktion, m.v.) optræder, så skrives de i første instans 

i kursiv. Indgår de derefter i en længere redegørelse skrives de normalt. 

Kursivering anvendes endvidere ved visse latinske og græske betegnelser 

samt som en hjælp til at fremhæve mening i den filosofiske diskurs. I 

transkribering af teologiske fagtermer som for eksempel parousia følges 

dansk praksis: parusi, etc. Behovet for at modulere sproget gør sig også 

gældende, når der i en vis fase af afhandlingen bruges mange citationstegn. 

Forskydningen af væren fra substans til begivenhed samt en refleksion over 

sproget som andet og mere end repræsentation kan da for eksempel betyde, 

at er skrives som ”er”. Visse steder kan ses en dobbelt brug, når kursivering 

videreføres fra en citeret tekst. Særligt de franske filosoffer excellerer i 

sådanne modulationer eller manipulationer af skriftsproget.159 Afhandlingen 

registrerer dette, men tilstræber (bortset fra de nævnte undtagelser) en 

relativt ligefrem formidling.  

 
159 I indledningen til ”Limited Inc a b c” skriver Derrida således: ”I ask that the translator 

retain the quotation marks, the parentheses, the italics, and the French” (Derrida 1988, 

29). 
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Et udvalg af Jean-Luc Nancys tekster udgør den refleksionsramme indenfor 

hvilken, afhandlingens spørgsmål søges besvaret. Derfor skal Nancys 

filosofiske baggrund, hovedværker og væsentligste tanker kort introduceres. 

Nancy studerede i begyndelsen af 1960’erne filosofi på Sorbonne og skrev 

speciale om Georg W. F. Hegels religionsfilosofi med Paul Ricœur som 

vejleder. Ricœur var også hovedvejleder på Nancys ph.d.-afhandling fra 

1973 om analogiens funktion i Immanuel Kants filosofiske diskurs. I 1987 

tildeltes Nancy den filosofiske doktorgrad på baggrund af en afhandling, der 

blev til i samarbejde med Gérard Granel og siden udgivet under titlen 

L’expérience de la liberté.  I stort set hele sin akademiske karriere har Nancy 

været ansat ved Université des Sciences Humaines i Strasbourg. Han er 

endnu aktiv som skribent og forelæser, blandt andet gennem tilknytning til 

The European Graduate School i Schweiz. Nancys litterære produktion er 

usædvanlig både i omfang og med hensyn til emneområder, der spænder fra 

politik, globalisering og hermeneutik til psykoanalyse, kunst og kristendom. 
 

2.1. Dekonstruktion 

I sine yngre år beskæftigede Nancy sig med en række vigtige skikkelser i 

filosofihistorien. Værker fra den periode er: Le titre de la lettre: une lecture 

de Lacan (1973, ”om” Jacques Lacan), La remarque spéculative (1973, 

”om” Hegel) og Le discours de la syncope: I. Logodaedalus (1976, ”om” 

Kant), L’absolu littéraire: théorie de la littérature du romantisme allemand (1978, 

”om” tysk romantik) og Ego sum (1979, ”om” Descartes). 

Egentlig er dette ”om” helt forkert, for Nancy søger ikke at parafrasere et 

intenderet indhold i de pågældende tænkeres tekster. I overensstemmelse 

med sin filosofiske samtid er han derimod optaget af det element af 

unddragelse, der gør sig gældende i forholdet mellem tale og skrift og i 

enhver tekst, hvor tekst (som anført i det foregående) ses som et væv af 

mediationer, relationer og forskelle. Således redegør Nancy og Philippe 

Lacoue-Labarthe i indledningen til The Title of the Letter for deres 

læsestrategi: 

It will be necessary to read between hearing (the discourse) and reading (the text). For 

our reading, Lacan’s text […] will have to be sought in that gap, or as that semi-absence 

which emerges in the process of reading between the lines – or rather between 

sentences. More exactly, perhaps, the question of the text will have to become that of 

the gap or of the non-gap […] between discourse as heard […] and text as read.160 

 

 
160 Nancy og Lacoue-Labarthe 1992 (herefter TL), 12. Bemærk at Nancy ofte benytter 

”exact”, ”exactly” m.v. I On Touching – Jean-Luc Nancy skriver Derrida: “’Exactitude’ 

[…] is his word and his thing. […] ‘Exact’ is his signature” (Derrida 2005a, 7f). 
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Dertil kommer, at tekst forstået i den nævnte videre forstand gennem disse 

brudflader udviser en selvstændighed, som Nancy og Lacoue-Labarthe vil 

afstå fra at formalisere. Snarere er hensigten at læse med blik for de 

bevægelser, der lader teksten løbe dem af hænde: 

If the overflowing which appears in the (in)articulation disturbs the text, if it produces 

a certain tremor in the discursive edifice, if it displaces, however minimally, its pieces 

or its parts, we must now follow the fault lines and persist not in sketching the map, 

the founding and structural architecture, but rather in tracing the guiding thread that 

alters it.161 

 

Fremfor at træde på afstand for at tegne et kort (”map”) søger Nancy og 

Lacoue-Labarthe altså at forblive i det tekstlige terræn, hvor de (som Derrida 

anbefaler det i ”Différance”) færdes på en måde, der kan betegnes som 

”strategic and adventurous”.162 De forholder sig ikke til Lacans’ værk og 

tænkning i bred forstand, men gennemfører  “a simple reading”163 af hans 

tekst L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud, 

hvorved opmærksomheden skærpes med hensyn til de forskydninger, der 

umærkeligt gør sig gældende både i Lacans fremstilling og i hans tese om, 

at det ubevidste er struktureret som sprog. Det viser sig, at disse 

forskydninger på samme tid er forudsætning for og resultat af en sproget 

iboende modstand, der af Lacan bestemmes som en ”bogstavets instans”. 

Han skriver: ”By ‘letter’ I designate the material medium [support] that 

concrete discourse borrows from language”.164 Nancy og Lacoue-Labarthe 

beskriver i første omgang denne materialitet som ”odd”165, men nærmer sig 

den derefter ad indirekte vej: ”The letter is matter, but not substance”.166 

Fra samme periode er Logodaedalus, hvor Nancy undersøger forholdet 

mellem den filosofiske diskurs (”Darstellung”) og poesien (”Dichtung”), 

herunder det betydningsoverskud der unddrager sig den første, men hæves 

op eller spiller med i den anden. Konkret identificeres en ”undecidability” i 

Kants filosofiske skematisme (”Darstellung itself undecides itself”167) og 

momentet for denne forskydning i ”det samme” bestemmer Nancy med 

termen synkope, der blandt andet forklares som ”neither merely a rupture nor 

merely a suture”.168 En vigtig pointe i Logodaedalus er, at de kantianske 

 
161 Ibid., 93. 
162 Derrida 1982, 7. 
163 TL, 2. 
164 Lacan 1997, 413. 
165 TL, 28. 
166 Ibid., 29. 
167 Nancy 2008c (herefter L), 80. 
168 L, 6. 
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skemaer ikke er at betragte som statiske repræsentationer af givne filosofiske 

begreber, men snarere afspejler den tænkende tanke i dens dynamiske 

karakter. 

I disse tidlige værker er indflydelsen fra Derrida mærkbar og i et interview 

har Nancy da også selv givet udtryk for dette: 

It was through [Derrida] that I came to understand the irreversible turn in thinking 

taken by Heidegger, Wittgenstein, Bataille and Freud. This was because he opened the 

space inscribed at the heart of présence à soi, being-present-at-oneself. He called it 

différance…: the irreducible separation from the present, from presence, the self – the 

‘subject.’ […] [T]here suddenly opened up, not a reductive or conciliatory force, but 

an instability that brought forward a new opportunity – and a risk! – for the adventure 

of thinking, that is, the opportunity of not closing off the circle of meaning, or not 

satisfying any end, be it a supreme or final end… Philosophy suddenly found, for me, 

the actuality of its movement, of its act and gesture.169 

 

Den filosofiske dekonstruktion (og et livslangt venskab med Derrida) 

præger således på en afgørende måde Nancy. Hans tidligste værker bidrager 

til den afdækning af onto-logo-centrismens strukturelle forudsætninger, der 

generelt optager dekonstruktionen og over tid kommer hans tekster tillige til 

at udfordre de selvsamme forudsætninger på en stadigt mere radikal måde, 

grænsende til regulær ulæselighed. Når Derrida gennem udtrykket différance 

således henviser til ”an order that resists the opposition […] between the 

sensible and the intelligible” 170  og skitserer en bevægelse ”beyond the 

tranquil familiarity which links us to the one and the other, occasionally 

reassuring us in our illusion that they are two”171, så efterlader Nancys senere 

tekster sin læser med netop en sådan perpleksitet. Dette gælder i særlig grad, 

når han som nævnt omtolker subjektet til en berøring (”’I’ is a touch”172) og 

lader haptikkens semantik gennemtrænge sine tekster. Derrida skriver i On 

Touching – Jean-Luc Nancy: 

He invests this very invasion that, little by little, prevents us from distinguishing 

between thematic sense and operating function, between the proper or literal sense of 

this sense and all its tropological turns of phrase. When this nondistinction becomes 

troubling, one can no longer avoid eyeing this double writing.173 

 

 
169 I: Morin, Marie-Eve 2012, 19. 
170 Derrida 1982, 5. 
171 Ibid. 
172 OtS, 131. 
173 Derrida 2005a, 268. 
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Transkategorialiteten bliver med andre ord så åbenlys, at den fra at have 

været irriterende ender med at forekomme selvfølgelig forudsat, at man som 

læser lader tekstens ”double writing” ledsage af en ”double reading” 174 , 

hvorved en flerfoldighed af betydninger kan bringes i spil. Et eksempel på 

Nancys skrivestil findes i ”Corpus” i forbindelse med det franske sens, der 

konnoterer til såvel fornuft som sansning: 

Les ouvertures du sang sont identiquement celles du sens. Hoc est enim: ici a lieu 

l´identité même du monde, l´identité absolu de ce qui ne fait pas corps-de-sens, de ce 

qui s´étale comme le corpus ’sang’/’sens’/’sans’/’100’ (= l´in-fini du corpus).175 

 

Det uafgørlige felt mellem tale og skrift (différance’s ”a”) fremskrives 

således i Nancys tekster. Det samme gør dekonstruktionens gentænkning af 

identitetsbegrebet (og dermed af den vestlige tænknings mono-), idet Nancy 

affirmativt kan hævde, at ”X er Y” for så umiddelbart derefter at skrive, at 

”Y er Z” og ”Z er X”. 176  Strukturalismens opfattelse af sprog som 

selvreference er her et vigtigt element, om end Nancy (med Derrida) dog 

insisterer på at efterspore åbninger i det umiddelbart lukkede sprogsystem. I 

”On the Soul”, der er en replik til Aristoteles’ Peri psychēs, skriver Nancy 

således, at sjæl er krop, at krop er subjekt, at subjekt er ”jeg” og (som nævnt) 

at ”jeg” er berøring. Samtidig er denne kæde af subjektsprædikater 

gennemtrukket af en forskelssættelse, der ikke tillader det ene at falde til 

hvile som det andet, fordi ”a discourse of the body or on the body is both 

touched by and touches upon something that isn’t discourse at all”. 177 

Diskursen (konkret Nancys tekst) må lade sig eksponere for dette 

”something”: “it has to touch on what, from the body, interrupts the sense of 

discourse”.178. Dette “what” kan der ikke skrives “om”, men alene “ud af”.179 

Når Nancy i sit senere værk beskæftiger sig med kristendommen, melder der 

sig i forlængelse af det uafklarede ”something” og ”what” et spørgsmål om, 

hvorvidt hans tænkning vitterlig kan hævdes at være ”post-theological”.180 

Forudsætningen for at møde dette spørgsmål konstruktivt er, at Nancys 

 
174 Bradley 2008, 147f. Med henvisning til: Derrida 1997. 
175  C, 104. Om uoversættelighed se også: TL vedr. signifiance samt ”Translator’s 

Introduction” i: L, xiii-xxi. 
176 Om Nancys affirmative skrivestil se: Morin 2012, 4-5 samt Badiou 2004, 17f. 
177 OtS, 125. 
178 Ibid. 
179 Nancy sondrer i OtS mellem at skrive ”de corpore” eller ”ex corpore” og nævner bl.a. 

Antonin Artauds radioforedrag ”Pour en finir avec le jugement de dieu”, som et iflg. ham 

nødvendigt, omend mislykket forsøg på en ”ex-corporate” diskurs, der vil ”project, cry, 

howl, sigh, and laugh the body”, 124. Derrida beskriver Artauds forehavende som en 

”metaphysics of the flesh” (”La parole soufflée” i: Derrida 2001, 226). 
180 Watkin 2011, 40.  
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poststrukturalistiske ophav anerkendes. Den eksces, der ikke lader sig skrive 

”om”, henlægges således ikke til en systemekstern mening, sandhed og 

væren, men godtgøres af dekonstruktionen som virksom i et givet system, i 

en given diskurs. Og Nancy tilstræber følgelig i sin diskurs at anskueliggøre 

denne virksomhed, dette spil. Derfor er han så vanskelig at læse; fordi han 

lader sproget gå i infight med sig selv. Det må nødvendigvis betjene sig af 

ord, begreber og syntaks, men ikke så snart er disse elementer hævdet, før de 

destabiliseres i sproget og som sprog. Denne strategi kan forklares på flg. 

måde: 

Terms […] operate as figures rather than concepts, precisely insofar as they do not 

coincide or have any identity with what they speak about. […] the logic of the figure, 

here, is one of nonidentity whereby a difference with what is figured is internalized 

within the figure itself.181 

 

Nancys diskurs bevæger sig således i et semantisk grænseland, hvor for 

eksempel ”krop” ikke (bare) betyder krop, hvilket skal uddybes, når hans 

reception af kropsfænomenologien skitseres.  

Foreløbigt sammenfattende gælder, at når Nancy identificerer en 

ustabilitet i traditionens tekster og accentuerer en sådan i sine egne, så er det 

i samklang med det generelle dekonstruktive forehavende. Over tid 

artikulerer berøringens figur i stadigt højere grad hans tænkning, hvilket 

indebærer en bevægelse på tværs af gængse epistemologiske, akademiske og 

litterære genrer.  

Som nævnt søger afhandlingen parallelt med Nancy at gennemføre en 

dekonstruktion in actu og derfor skal den første af to ekskurser nu tjene til at 

fremhæve nogle få, vigtige pejlemærker.182  
 

Ekskurs 

Derrida tager i sit tidlige værk blandt andet afsæt i Saussures strukturelle 

lingvistik, herunder teorien om sprog som et system af indbyrdes forskelle 

uden positive termer og forståelsen af det sproglige tegn som et arbitrært, 

konventionelt og differentielt forhold mellem betegner (signifier) og 

betegnet (signified). Men som Derrida ser det, rykker Saussure med sin tese 

om det sproglige tegn kun ved vores forestilling om signifierens status. Ikke 

ved tegnets signified. Derrida hævder for sin del, at nok er det sproglige tegn 

 
181 James 2006, 63. 
182 For den læser, der er fortrolig med den filosofiske dekonstruktion, kan de to ekskurser 

forekomme overflødige. I afhandlingens sammenhæng tjener de til at indføre en 

terminologi. 
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en enhed, men det er en ustabil enhed, der bevares og ødelægges i en 

dobbeltbevægelse af afstand og nærhed: 

the paradox is that the metaphysical reduction of the sign needed the opposition it was 

reducing.183 

 

Det bliver således i dette det sproglige tegns paradoksale forhold mellem 

enhed og forskel, at Derrida finder kimen til sin dekonstruktion af 

metafysikken. Og idet den binære tænknings etablerede forskelle blotlægges 

som produkter af eller konstituerede ved en forskelssættelse i betydningen 

en vedvarende, skabende og konstituerende ”process of scission and 

division” 184 , så bliver det klart, at den filosofiske dekonstruktion blot 

repeterer en altid allerede virksom selv-dekonstruktion, der giver efterskælv 

i den metafysiske tankebygning. Den metodiske udfordring bliver nu, at det 

alene er disse forskelssættelsens virkninger, vi har adgang til. 185 

Forskelssættelsen i ”sig selv” unddrager sig og det bliver følgelig på en tese 

om denne spordragnings dynamik, at Derrida bygger sin grammatologi; en 

videnskab, hvis bestræbelse det er at blotlægge hvad, der ingen-ting ”er”.  

Enhver videnskab må have sin metode og sit vokabular. Det sidste bliver 

særligt prekært for grammatologien, der risikerer at forråde sit anliggende, 

endnu inden den er begyndt. For eftersom enhver term har en henvisende, 

idealiserende karakter, bliver ”ting” uvægerligt til som ”ting” i sproget. 

Samtidig afgrænser terminologien voldeligt disse ”ting”. Navngivningens 

problematik er dermed grammatologiens achilleshæl og det produktive afsæt 

for dens forehavende. Derrida henter i den forbindelse ikke blot inspiration i 

lingvistikken men også i blandt andet Claude Lévi-Strauss’ strukturelle 

antropologi, konkret i dennes feltstudie hos den sydamerikanske 

Nambikwara-stamme. Her er Lévi-Strauss uforvarende årsag til, at en gruppe 

piger til trods for stammens udtalte navneforbud afslører deres respektive 

navne for ham. Lévi-Strauss tolker og beskriver efterfølgende episoden som 

et udslag af sin egen (det vil sige antropologens og dermed den europæiske 

civilisation in persona’s) voldelige fremfærd i det hidtil uberørte land. 

Derrida viser imidlertid, at denne umiddelbart voldelige fremfærd allerede 

var virksom i dette land som sprogligt-socialt fællesskab qua 

navneforbuddet, idet navngivning og forbuddet mod at udsige navne var to 

på hinanden følgende instanser af vold i forhold til hvilke, Lévi-Strauss’ 

afsløring blot var en tredje tilføjelse (et supplement). Navngivningens 

 
183 ”Structure, Sign, and Play” i: Derrida 2001, 355. 
184 Derrida 1982, 9. 
185 Når afhandlingen anvender pronomenet ”vi”, er det udtryk for et kollektivt, filosofisk 

subjekt. 
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tematik griber her også ind i en mere omfattende refleksion angående 

repræsentationens (u)mulighed. Derrida skriver: 

There was in fact a first violence to be named. To name, to give names that it will on 

occasion be forbidden to pronounce, such is the originary violence of language which 

consists in inscribing within a difference, in classifying […]. To think the unique 

within the system, to inscribe it there, such is the gesture of the arche-writing: arche-

violence, loss of the proper, of absolute proximity, of self-presence, in truth the loss of 

what has never taken place, of a self-presence which has never been given but only 

dreamed of and always already split.186 

 

Flere ting er værd at bemærke i dette citat. For det første det forhold, at 

hvor meget navngivning end kan synes at skabe sin genstand, så ses den 

samtidig som et udslag af en forskelssættelsens vold. For det andet hævdes, 

at fordi ethvert egen-navn er konstitueret ved dets forskel fra det ikke-egne, 

så kan det kun vise sig som ”the original myth of a transparent legibility 

present under the obliteration 187 ; et forhold, der i grammatologien også 

benævnes med termen writing under erasure.188 Videre gælder, at lige som 

egen-navnet ikke er egent, sådan er også nærvær i betydningen selv-nærvær 

altid allerede ”split”, hvorved der rykkes ved metafysikkens enhedsmæssige 

mening, sandhed og væren, ligesom spørgsmålet om den (u)mulige 

repræsentation heraf accentueres. Endelig står ”arche-writing” – arkeskrift – 

og ”arche-violence” synonymt. Dette dels som et udtryk for en generel, 

indbyrdes forskydning blandt dekonstruktionens termer, dels som en 

konsekvens af Derridas bestemmelse af forholdet mellem tekst og skrift. Det 

emblematiske udsagn il n’y a pas de hors texte (”there is no out-side-text” 

189) sammenfatter således den forståelse af tekst, der gør, at Derrida ikke ser 

Nambikwara-stammen og Lévi-Strauss (herunder hans beskrivelse af 

feltstudiet) som adskilte tekster, men derimod som én tekst ”omfattet” af 

skrift.  Med forståelsen af skrift som andet og mere end ned-skrift knytter 

Derrida an til en generel iagttagelse i genetikken, den teoretiske matematik 

og digitaliseringen, hvor det er åbenbart, at kode og besked, program og 

information udvikles parallelt. Det klassiske filosofiske spørgsmål om 

oprindelse er dermed reaktualiseret, men for Derridas vedkommende på en 

måde, hvor oprindelsens arkeskrift altså associeres til en arkevold. Denne 

vold iagttages blot ikke som en udefrakommende kraft, men som en 

 
186 Derrida 1997, 112. 
187 Ibid., 109. 
188 Ibid., 60. 
189 Ibid., 158. 
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forskelssættelse i betydningsdannelsens struktur, der imidlertid ikke ”selv” 

er nærværende, men udelukkende viser sig som sporet efter et spor. 190 

Derrida skriver i “Différance”, at vores sprog og begrebsdannelse ”must 

have maintaned the mark of what it has lost, reserved, put aside. […] It is not 

surrounded but rather traversed by its limit, marked in its interior by the 

multiple furrow of its margin”.191 

Under ét anskueliggør Derridas læsning af Lévi-Strauss’ feltstudie 

dekonstruktionens (ikke)metode, der kort fortalt udgøres af en 

omvendingsfase, en frembringelsesfase og endelig en 

genudstregningsfase. 192  Omvendingen og frembringelsen blotlægger 

logocentrismens konstitutive betingelser, men der hævdes på den baggrund 

ikke nødvendigheden af et alternativ. Hvad der foreligger, må benyttes – om 

end udstreget. Af den grund udvikles dekonstruktionens særegne vokabular, 

hvor fortrolige bestemmelser drives til deres udmattelses grænse.193 
 

2.2. Krop og berøring 

Voldens, udstregningens og udmattelsens strategi bliver et vigtigt tema i 

afhandlingen. I forhold til Nancy kendetegner strategien hans tekster i en 

sådan grad, at de kan være direkte ”painful to read”.194 Krop er krop og 

berøring berøring, hvilket bevirker, at man efter endt læsning kan opleve at 

stå tilbage som med tomme hænder. Det forvirrer også, at den 

gennemgribende haptiske semantik giver anledning til at tro, at Nancy 

viderefører kropsfænomenologien, som den på forskellig vis er repræsenteret 

ved Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Lévinas, Michel Henry og Jean-Luc 

Marion m.fl. Det gør han… og dog ikke. Ingen af de nævnte filosoffer 

tilkendes synderlig opmærksomhed i hans værker, men er omvendt heller 

ikke genstand for polemisk afstandtagen. Kun enkelte steder findes 

antydningen af en positionering, som når Nancy for eksempel henviser til 

”some celebrated analyses of Husserl and Merleau-Ponty on [the] question 

of ‘self-touching’” og skriver, at ”curiously – and this comes up over and 

over again in the whole tradition – everything always returns […] to a 

primary interiority. Which is impossible”.195 I Derridas On Touching – Jean-

Luc Nancy, der også er en art encyklopædi over berøringens filosofi og 

rummer et væld af minutiøse læsninger af blandt andet de franske 

kropsfænomenologer, konkluderer Derrida, at 

 
190 Derrida 1982, 24. 
191 Ibid. 
192 Lübcke 2003, 258-267.  
193 Derrida 1997, 50.   
194 James 2006, 64. 
195 OtS, 128. 
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Nancy seems to break away from haptocentric metaphysics, or at least to distance 

himself from it. His discourse about touch is neither intuitionistic nor continuistic, 

homogenistic, or indivisibilistic.196 

 

Derrida skærer ikke Merleau-Ponty, Lévinas, Henry og Marion m.fl. over 

én kam som ”intuitionistic”, ”continuistic” og så videre, men idet de læses 

én for én, bliver det tydeligt, at Nancys haptik søger andre veje. Såvel 

Derrida som Ian James opholder sig således ved en passage i Merleau-Pontys 

Le visible et l’invisible, hvor forholdet mellem berøring og det berørte 

efterlader et ”uberørt” (”the untouchable”)197 og ifølge dem begge er det 

dette (ikke)sted, der optager Nancy, idet han imidlertid insisterer på den 

materialitet, der i fænomenologien traditionelt også er sat parentes om. Om 

Nancy er fænomenolog er dermed et spørgsmål, der ikke helt kan svares på 

og som der ifølge Christopher Watkin heller ikke behøver at svares på. I 

Phenomenology or Deconstruction? afdækker han således krydsforbindelser 

mellem Merleau-Ponty, Ricœur, Derrida og Nancy, idet han blandt andet 

fremhæver det ovennævnte ”dog… og dog ikke…” som en inspiration fra 

Ricœur viderebragt som ”Nancy’s sans pourtant as a non-nihilistic 

alternative to foundationalism”.198 Et andet eksempel på en kortlægning af 

indbyrdes, filosofiske forbindelser er Dominique Janicauds ”The 

Theological Turn of French Phenomenology”. Janicaud ser i sin samtids 

franske filosofi en tendens til en vending væk fra den tidlige Husserls kritiske 

og deskriptive analyser af det intentionelle erfaringsfelt i retning af en 

usynlighedens fænomenologi og dermed (hvad han kalder) en ”teologi”. 

Også her går Nancy andre veje, når han insisterer på kristendommens tekst i 

dens karakter af materialitet. 

Generelt i forhold til Nancys senere værk gælder således, at berøringens 

figur både ”er” og anskueliggør endelighedens artikulation på en måde, der 

viser tilbage til Derridas différance. Der er således ikke tale om en statisk 

skematisme, men snarere om et forsøg på at aftegne en topografi som 

hvilken, den tænkende tanke kan finde sted. Et andet udtryk for dette er 

”figural praxis”199 og fordi enhver praksis har brug for redskaber, så udvikler 

Nancy i lighed med Derrida sit eget vokabular. Krop og berøring er blandt 

termerne heri dog med det erklærede forbehold, at disse for det første 

 
196 Derrida 2005a, 156. 
197 Ibid., 213 og James 2006, 130. 
198 Watkin 2009, 143. 
199 James 2006, 64. 
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anvendes under udstregning og at de for det andet hver for sig blot udgør 

formale træk ved en dynamik, der samlet set unddrager sig tilegnelse. 
  

2.3. Kommunitet 

I begyndelsen af 1980’erne er Nancy særligt optaget af rammerne for en 

drøftelse af forholdet mellem politik og filosofi. Impulsen hertil var Derridas 

forelæsning ”Les fins de l’homme” fra 1968, der siden førte til, at Nancy i 

samarbejde med Lacoue-Labarthe stiftede Centre de recherches 

philosophiques sur le politique i tilknytning til École Normale Supérieure i 

Paris. Centeret eksisterede kun få år, men kom til at få stor betydning for 

Nancys særlige forståelse af forholdet mellem samfund, ontologi og 

eksistens. En af centerets mere prægnante udgivelser var Le Retrait du 

politique, hvor der argumenteres for, at filosofien kun til et vist punkt kan og 

bør beskæftige sig med politik. Politik skal således gentænkes (som le 

politique), men uden at prætendere løsningsmodeller for den konkrete 

politiske scene (la politique), der for sin del synes at have resigneret i forhold 

til sit ophav som filosofi (i den græske polis).  

I forlængelse af arbejdet på forskningscenteret udgav Nancy La 

communauté désœuvrée, der iagttager ”samfund” som kommunitet. Sammen 

med Lacoue-Labarthe havde Nancy blotlagt den ”totalitarisme”, der gør sig 

gældende i en klassisk opfattelse af kommunitet som en enhedsmæssig, men 

tabt virkelighed, vi på den ene side kan længes tilbage til og på den anden 

side arbejde hen imod at reetablere (som ét Land, ét Sprog, ét Folk, ét ”Vi”, 

etc.). Nostalgien rammer imidlertid skævt: 

What this community has ’lost’ – the immanence and the intimacy of a communion – 

is lost only in the sense that such a ‘loss’ is constitutive of ’community’ itself.200 

 

Det tab eller det brud, der begrædes, ser Nancy dermed som konstitutivt 

for kommunitet, for uden bruddet intet cum201 ved hvilket de enkelte led kan 

indgå i en helhed. I forhold til afhandlingens fokus på mono-’s selv-differens 

skal denne forståelse af kommunitet vise sig produktiv.  

Tre akser i Nancys tænkning mødes i cum: en strukturel, en ontologisk og 

en eksistentiel. Med hensyn til den første kan gribes tilbage til læsningen af 

Lacan og den ”odd materiality”, hvorom det gælder, at ”there is not a 

division because there is materiality”, men omvendt: “there is materiality 

 
200 “The Inoperative Community” (herefter IC), i: Nancy 1991, 12. 
201 På engelsk betyder cum ”sæd”, hvilket i sammenhængen måske er lidt underligt. Men 

det latinske cum er valgt, fordi det generelt anvendes i receptionen af Nancy og fordi det 

i afhandlingen markerer en forbindelse til Descartes’ ”unum quid cum illo componam” 

(jf. Kapitel 3). 
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because there is division”.202  Oprindelsens apori forskydes dermed til et 

tilblivelsens (ikke)sted, der kan redegøres for strukturelt som artikulation: 

By itself, articulation is only a juncture, or more exactly the play of the juncture: what 

takes place where different pieces touch each other without fusing together, where they 

slide, pivot, or tumble over one another, one at the limit of the other […] without this 

mutual play – which always remains, at the same time, a play between them – ever 

forming into the substance or the higher power of a Whole. Here, the totality is itself 

the play of the articulations.203 

 

Også her er indflydelsen fra Derrida tydelig, for Nancys artikulation 

gentager dekonstruktionens term brisure, der kan betyde både ”separator 

and connector”.204 De enkelte ”ting”, dele eller singulariteter tænkes således 

ikke subsumeret en substantiel helhed eller pluralitet, der er tabt og kan 

genskabes. Snarere ser Nancy forholdet mellem del og helhed, singularitet 

og pluralitet, som et spil – som en begivenhed – hvorved kommunitet atter 

og atter bliver til. Et andet navn for denne kommunitet er verden og når 

Nancy senere beskæftiger sig med kristendommen, kan således iagttages en 

sammenhæng mellem det filosofisk og politisk udfoldede cum, den kristne 

skabelsestanke og Gud ”selv”. 

Den anden akse i cum er af ontologisk karakter. Nancy hæfter sig ved, at 

Heidegger med hensyn til eksistentialet Mitsein skriver, at ”samværen er en 

eksistential konstituent for i-verden-væren”. 205  Ikke desto mindre er det 

Nancys påstand, at Heidegger ikke til fulde forfølger denne indsigt. 

Heidegger sætter derimod (særligt i sin senere tænkning) en væren før, over, 

under og efter den enkelte Daseins Mitsein, nemlig Folket. Og Nancy 

kommenterer: ”when it came to the question of community as such, […] 

Heidegger […] went astray with his vision of a people and a destiny 

conceived at least in part as a subject”.206 Nancy griber derfor i sit arbejde 

tilbage til den tidlige Heidegger og insisterer dels på at tage intuitionen 

vedrørende det gensidigt konstitutive forhold mellem cum/Mit og væren 

alvorligt (”Community is not a predicate of existence”207) dels på at opholde 

sig ved den dødelighed, der ikke kan bemestres som Das Man’s generelle 

 
202 TL, 43. 
203 “Literary Communism” (herefter LC), i: Nancy 1991, 76. 
204 Gaston 2011, 41. Min kursivering. 
205  Heidegger 2007, 152. I det følgende gengives Heideggers eksistentialer uden 

bibliografisk henvisning. Dette fordi de antages tilstrækkeligt indskrevne i det filosofiske 

fagsprog til at kunne stå alene. 
206 IC, 14. Se også: Heideggers banalitet (Nancy 2019). 
207 Citeret i: Morin 2012, 28. 
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død, men nødvendigvis må være Dasein’s egen, konkrete død. Her 

anerkender Nancy Heidegger: ”All of Heidegger’s research into ’being-for 

(or toward)-death’ was nothing other than an attempt to state this: I is not – 

am not – a subject”.208 Endelighedens vilkår bliver med andre ord en kile 

eller åbning ind i Heideggers ontologi og det bliver her, Nancy finder et afsæt 

for sin reformulering af kommunitet: døden unddrager sig væren – og 

kommunitet vil sige at sammen være eksponeret for denne unddragelse. 

Endelighedens vilkår er den tredje, eksistentielle akse i cum. Ikke blot 

Heidegger, men også Georges Bataille bidrager til at fremhæve dette spor. 

Gennem analyser af premoderne samfunds offerpraksis fremhæver Bataille 

det element af tab, spild og overskud (”potlatch”), der ledsager denne 

praksis. Tabet kan ganske vist forekomme indhentet, såfremt offereret 

bidrager til det givne samfunds fornemmelse af at overkomme den død, 

offeret er sat i værk for at mestre. Men Bataille viger tilbage for en sådan 

dialektik. Og Nancy slår følge med ham209; kommunitet i betydningen et 

subjekt hævet over endelighedens vilkår kan der (med eller uden offer) ikke 

arbejdes tilbage til eller hen imod. Kommunitet er derimod ”the presentation 

to its members of their mortal truth […] the presentation of the finitude and 

irredeemable excess that make up finite being”.210 
De tidlige 1980’ere og etableringen af forskningscenteret ved Sorbonne skulle vise sig 

at blive en særdeles formativ periode for Nancy. I årene efter fulgte en række af værker 

med udspring i reformuleringen af kommunitet, deriblandt Une pensée finie, Le sens du 

monde, Être singulier pluriel og La création du monde ou la mondialisation. Parallelt 

med disse værker udvikles Nancys subjektfilosofi stadigt tydeligere, idet sporet 

vedrørende cum og endeligheden som uomgængeligt vilkår konsekvent videreføres. Det 

samme gælder den eksces, Nancy med afsæt i blandt andet Bataille lader 

forblive uindhentelig i subjektet. Her kan endnu en ekskurs til Derrida være 

opklarende. 

 

Ekskurs 

Derridas différance er gennemløbet af en sondring mellem to betydninger af 

det franske différer: udsættelse i tid (temporisering) og adskillelse i rum 

(spatiering).211 

Når vi indlader os på sproget, sker det på den ene side i forventning om, 

at mening før eller siden vil finde sted. Vi accepterer en ”recourse [..] in the 

temporal and temporizing mediation of a detour”212, idet vi holder regnskab 

med tid og kræfter i en bevægelse, der implicerer udsættelse og forsinkelse. 

 
208 IC, 14. 
209 For analyse heraf se: James 2006, 181-86. 
210 IC, 15. 
211 Derrida 1982, 7. 
212 Ibid., 8. 
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Denne begrænsede omgang med mening afspejles i différance som 

temporisering. På den anden side – og samtidig – er forudsætningen for, at 

mening kan blive til i sproget, at der med en vis vedholdenhed skabes ”an 

interval, a distance, spacing, […] between the elements other”.213 I sproget 

udsættes vi dermed for ”an impossible presence”, ”expenditure without 

reserve” og ”the irreparable loss of presence”.214 Denne generelle omgang 

med (ikke)mening afspejles i différance som spatiering. 

Begge forhold har konsekvenser for den filosofiske omgang med sproget, 

hvilket betyder, at en ”blind tactics”215 må respektere det paradoksale forhold 

af kalkulation og kontingens, der med différance er gjort åbenlyst i sproget. 

Taktikken – eller strategien – må således udgøre ”the unity of chance and 

necessity in calculations without end”.216 Et andet navn for dette er spil. Her 

bliver Bataille en vigtig medstemme for Derrida, ligesom han også er det for 

Nancy. 

Konkret refererer Derrida til Bataille, når han i teksten “From Restricted 

to General Economy: A Hegelianism without Reserve” underkaster Hegels 

filosofiske diskurs et kritisk blik. Han inddrager Bataille og reagerer som 

denne med et ”[b]urst of laughter”217, når anerkendelsesdialektikken forsøger 

at ophæve (ikke)mening i mening og dermed inddæmme enhver eksces: 

The notion of Aufhebung […] is laughable in that it signifies the busying of a discourse 

losing its breath as it reappropriates all negativity for itself, as it works the ‘putting at 

stake’ into an investment, as it amortizes absolute expenditure.218 

 

Kort fortalt ser såvel Bataille som Derrida kritisk på, at den hegelske herre 

ikke for alvor sætter sit liv på spil, hvorfor anerkendelsens dialektik forbliver 

et postulat. Indvendingen er, at Hegel lader fornuften træde ind på livets 

plads; en fornuft – og dermed et liv – der aldrig må overskrides. Dette liv 

”restricts itself to conservation, to circulation and self-reproduction as the 

reproduction of meaning”219, hvilket ifølge Bataille og Derrida er latterligt. 

Deri er der så i sig selv en pointe, for latteren bryder med (”exceeds”) 

dialektikken, idet den giver afkald på mening og udsætter sig for sin egen 

undergang. Men latteren som sådan viser sig ikke; den er kun virksom 

 
213 Ibid. 
214 Ibid., 19. 
215 Ibid., 7. 
216 Ibid. 
217 “From Restricted to General Economy”, i: Derrida 2001, 323. 
218 Ibid., 324. 
219 Ibid., 323. 
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indirekte som ”drunkenness, erotic effusion, sacrificial effusion, poetic 

effusion, heroic behavior, anger, absurdity”.220 Dén latter vil Hegel ifølge 

Derrida ikke vide af, hvilket er det allermest latterlige: 

Absolute comicalness is the anguish experienced when confronted by expenditure on 

lost funds, by the absolute sacrifice of meaning: a sacrifice without return and without 

reserve.221 

 

Vigtigt er nu, at som différance’s to aspekter er virksomme samtidig, 

sådan hævder Derrida, at noget tilsvarende må gøre sig gældende med den 

hegelske dialektik; noget må bryde det hegelske system op indefra ”by 

means of an irruption suddenly uncovering the limit of discourse and the 

beyond of absolute knowledge”.222 

Den poetiske, ekstatiske diskurs, Derrida her forestiller sig, er ikke 

parallel med den meningsgivende, fornuftsmæssige (hegelske) diskurs, men 

derimod dét ”in every discourse which can open itself up to the absolute loss 

of its sense, to the (non-) base of the sacred, of nonmeaning, of un-knowledge 

or of play”.223 Det poetiske og ekstatiske er heller ikke en diskurs integreret 

i den fornuftsmæssige diskurs ”like children in a house”.224 Det, Derrida 

søger, er en åbning i diskursen, hvorved den bryder med ”sig selv”. En sådan 

åbning gør sig gældende i sproget, der altid allerede er udsat for en gliden og 

selvudslettelse. Og det er dette interne spil i sproget, Bataille (og Derrida 

med ham) foreslår at tage konsekvensen af. Den filosofiske metode – 

taktikken – vil da bestå i, at den filosofiske diskurs vover at gentage eller 

fordoble sprogets eget spil: 

In order to run this risk within language, in order to save that which does not want to 

be saved – the possibility of play and of absolute risk – we must redouble language 

and have recourse to ruses, to stratagems, to simulacra. […] [W]e must organize a 

strategy and ‘find [words] which reintroduce – at a point – the sovereign silence which 

interrupts articulated language.’225 
 

For Nancys vedkommende bliver spillet mellem kalkulation og 

kontingens en dynamik, han atter og atter vender tilbage til. Både i 

haptikken, hvor subjektet er prisgivet dets egen vægt og derfor – som corpus 

– er at betragte som et felt af (tyngde)kræfter i spil og når kristendommens 

tekst læses og ”Gud” på en overraskende måde blandt andet bestemmes som 

 
220 Ibid. Med henvisning til Bataille. 
221 Ibid., 324. 
222 Ibid., 330. 
223 Ibid. 
224 Ibid., 331. 
225 Ibid., 332. Min kursivering. 
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et vink, der ikke kan indhente dets egen mening restløst. Derridas ruses, 

stratagems og simulacra vil i forlængelse heraf blive en vigtig reference for 

afhandlingens liturgiske refleksioner. 
 

2.4. Subjekt og corpus 

Nancys interesse for forholdet mellem politik og filosofi strækker sig over 

mange år. Men parallelt hermed brydes hans tænkning i et bredt spektrum af 

andre fagfelter. Ikke fordi disse nødvendigvis optager ham som sådan, men 

fordi de udgør en impuls for en overvejelse af den filosofiske tankes selv-

forhold. En tilbagevendende pointe er, at dette selv-forhold ikke kan 

abstraheres fra måden, hvorpå det viser sig som filosofisk diskurs. Eller 

rettere: selv-forholdet (subjektet) ”er” ikke bortset fra når og hvor, det 

eksponeres som diskurs, som begivenhed. 

En betragtning som denne er Nancy naturligvis ikke ene om. Der løber 

således i den vestlige tænkning en understrøm fra Aristoteles’ antikke 

sondring mellem potens og akt frem til det fokus på performativitet, der i det 

tyvende århundrede ses i lingvistik, antropologi, sociologi, 

kognitionsforskning, genderteori, kunst m.v. Et vægtigt bidrag er i den 

forbindelse Heideggers forsøg på at (gen)tænke væren som begivenhed 

(Ereignis); dette dog under forudsætning af, at der ikke sker en blot og bar 

omvending af begreberne, så væren bliver ”a species of Appropriation 

(Ereignis), and not the other way round”. 226  Generelt for det tyvende 

århundredes filosofi gælder en erkendelse af, at væren – og dermed også 

aktens væren – må tænkes anderledes. Hvilket betyder, at subjektet må 

tænkes anderledes. 

Det subjektfilosofiske spor løber igennem alle Nancys tekster, men det 

slår tydeligere ud visse steder end andre. Ego Sum. Corpus, Anima, Fabula 

er for eksempel en blotlæggelse af en dualisme, der imidlertid ikke entydigt 

gør sig gældende i Descartes’ egne tekster, men snarere i receptionen heraf, 

der er gennemløbet af binariteten mellem form og stof, sjæl og legeme, 

fornuft og sansning, etc. Ved sætning for sætning at følge Descartes’ 

filosofiske fremstilling viser Nancy således, at distinktionen mellem det 

cartesianske subjekts to substanser (res cogitans og res extensa) bevares og 

ødelægges i og med en anden distinktion, nemlig distinktionen mellem 

udsigelsens ”ego” og de to substanser under ét, idet ”ego […] is not of the 

order in which it is necessary to distinguish between substances”. 227 

 
226 Derrida 1982, 26n26. 
227 ES, 97. 
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Dobbeltdistinktionen er i udsigelsens akt virksom under ét, men Descartes’ 

filosofiske fremstilling må nødvendigvis følge en diskursiv linearitet: han 

må sige noget ét sted og noget andet et andet, hvilket ikke er ensbetydende 

med, at det ene ikke gør sig gældende samtidig med det andet. Nancy redegør 

i Ego Sum tillige for Descartes’ forsøg på at etablere et indirekte selv-syn ved 

hvilket, subjektet kan se den distinktion eller grænse, det gennembrydes af. 

Men Nancy er skeptisk overfor den strategi og mener, at selv-berøringen er 

en langt mere velegnet figur for subjektets fremstilling: “the singular mode 

of the presentation of a limit is that this limit must be reached, must come to 

be touched: one must change sense, pass from sight to tact “.228 Her – i det 

man kan kalde en didaktisk begrundet transponering fra én sans til en anden 

– er den egentlige forklaring på, at Nancys subjektfilosofi bliver til en haptik. 

Hans interesse er den filosofiske tankes (og dermed fornuftens) selv-forhold, 

hvilket omfatter den krop, tanken tænker som. Men krop (og berøring) in se 

optager ham ikke. 

Den haptiske semantik gennemtrænger stort set alt, hvad Nancy skriver, 

men særligt i teksterne ”Corpus” og ”On the Soul” er den eksplicit. 

Sidstnævnte tager tråden op fra Om Sjælen, hvor Aristoteles spørger, om der 

mon kan tænkes ”en art middel”229 mellem de sansbare tings modsætninger, 

altså et eller andet imellem den dømmende sjæl og den sansende krop, 

imellem indre og ydre. I sin replik til Om Sjælen lader Nancy nu dette imellem 

udgøre en ledetråd, nøjagtigt som cum er det i læsningen af Heidegger. Dog 

er der ikke tale om et imellem krop og sjæl, men om det imellem kroppen 

”selv” er og som sjælen så bliver navn for. Han skriver således for eksempel, 

at  ”I’d say that, with the soul, there is, in effect, an effect of rupture, a rupture 

that is the body itself, in that the body can only break with sense”230, hvilket 

fører til en foreløbig bestemmelse af sjæl som ”the body’s difference from 

itself, the relation to the outside that the body is for itself”. 231  Philipp 

Stoellger vurderer, at Nancy dermed omgår en idealistisk reduktion af 

kroppen til sjæl og en tilsvarende materialistisk reduktion af sjælen til krop. 

Som konsekvens heraf fremdrages et (ikke)sted, hvor (ikke)mening kan 

blive til. 

Seine Intuition ist, daß der Körper in seiner Materialität den vorgefaßten und 

generellen Sinn (als ’System’?) unterbricht.232 

 

 
228 Sidste del af sætningen er udeladt i den engelske oversættelse af Une pensée finie 

(Nancy 2003, 233) men gengives i: Derrida 2005a, 334, n10. 
229 Aristoteles 1998, 70. 
230 OtS, 125f. 
231 Ibid., 126. 
232 Stoellger 2010, 54. 
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Det brud med mening, kroppen udvirker og ”selv” er, må ifølge Stoellger 

imidlertid ikke forveksles med de diskontinuitetsfigurer, der i øvrigt opereres 

med i subjektfilosofien som for eksempel ”Der Riß (Levinas), der Hiat wie 

die Diastase (Waldenfels) oder die Unmöglichkeit (Derrida)”.233 Bruddet er 

snarere et aspekt af en ”Differenzeinheit”234, der som akt bliver til i og med 

cum og imellem. Descartes kalder denne differerede enhed for unum quid og 

quasi permixtum. Nancys videreudvikling heraf får med tiden enten blot 

navnet ”krop” (”body”) eller corpus, og når opmærksomheden siden rettes 

mod kristendommens mono-, sker det med afsæt i dette subjektfilosofiske 

spor.  

Corpus afspejler imidlertid ikke blot et forsøg på at tænke væren, akt og 

subjekt anderledes. Corpus er også beskrivelsen af faldets vilkår i 

bogstavelig, overført og endegyldig forstand. Dette eksistentielle aspekt gør, 

at Nancys tekster rummer, hvad James beskriver som ”moments of lyrical 

beauty or affective intensity which can leave the reader genuinely moved”.235 

Metafysikkritikken forbliver således ikke et rent og skært teoretisk 

anliggende. For ganske vist stiller Nancy en generel diagnose over Vestens 

længsel efter ikke at falde i intet, men i mening og vist afdækker han, hvilke 

konsekvenser denne uforløste længsel har i forhold til politik, filosofi, 

kommunikation og kunst. Men samtidig insisterer han på en alvor for den 

enkelte: 

We suffer because organized for sense, and the loss of it wounds us, cuts us. But of 

loss, suffering makes as little sense as it does of sense lost. It’s only its edge, its burn, 

its pain.236 

 

Med forskydningen fra angsten (Kierkegaard, Heidegger) til erfaringen af 

smerte planter Nancy subjektet – ”os” – i og som et uomgængeligt hoc est. 

Subjektet kan gå under for vægten af den vægt, det selv ”er” og forsvinde 

som et af astrofysikkens sorte huller i en uendelig ”intussusception”.237 Eller 

det kan som vægt vove den eksposition, der er værens, dets egen og verdens 

forudsætning: 

Here, at the point of suffering, is only an open ‘subject’, cut, anatomized, 

deconstructed, disassembled, deconcentrated. The dawn of a spacing, clarity itself, the 

 
233 Ibid. 
234 Ibid., 55. 
235 James 2006, 64. 
236 C, 81. 
237 Ibid., 75. 
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risk and chance for areality as what we’re exposed to, and what exposes us, as we – as 

a we-world.238 

 

Alt efter hvem man er som læser, kan en sætning som denne opleves 

bevægende og smuk eller vidtløftig og dermed noget nær intetsigende. Hvor 

om alting er, så rummer Nancys subjektfilosofi etiske implikationer. 
 

2.5. Kristendom 

En tredje fase i Nancys filosofiske forfatterskab indledes, da han i 1990’erne 

forholder sig mere direkte til kristendommens tekst. Han afstår så vidt muligt 

fra at bestemme kristendom ud fra gængse konfessionelle, historiske og 

sociologiske kriterier. I stedet føres det subjektfilosofiske spor videre, idet 

kristendom iagttages som et dynamisk felt af kræfter i spil. Dette kan for en 

umiddelbar betragtning forekomme abstrakt eller som en utilfredsstillende 

formalisme. Men det systematiske greb giver en frihed til at læse 

kristendommens tekst uafhængigt af en konfessionel og receptionshistorisk 

aflejret mening for i stedet at opsøge brudflader, hvor (ikke)mening kan finde 

sted. Som anført i det foregående hævder Nancy ligefrem, at den filosofiske 

dekonstruktions tilgang ikke er et vilkårligt valg, men derimod forudsat af 

kristendommen ”selv”. 

Ansatser til beskæftigelsen med kristendommen ses i fodnoter til tekster 

fra begyndelsen af 90’erne239, men allerede i teksten ”Of Divine Places”240 

fra 1986 kan skimtes konturer af det senere projekt. Dette sker parallelt med, 

at der i filosofien i bred forstand er en tendens til en ”religionens 

genkomst”241, forstået som en opmærksomhed vedrørende forholdet mellem 

religion, sekularisering og modernitet. Dette forhold iagttages på vidt 

forskellige måder. Karl Löwith, Hans Blumenberg, Charles Taylor og John 

Caputo er for eksempel tilbageholdende med at hævde sekulariseringen som 

resultat af en progressiv udvikling fra religion til modernitet; bredt fortalt er 

indvendingen, at sekularisering og modernitet ikke bør tænkes som entydigt 

det samme. Gianni Vattimo ser sagen anderledes; sekularisering er 

fuldbyrdelsen af den kristne religion, der må gå under ved den svaghed, 

afmægtighedens Gud inkarnerer. Andre, deriblandt de ovennævnte 

repræsentanter for den franske fænomenologi, overvejer på indbyrdes 

forskellige måder, om religionen alene kan påberåbe sig det 

”guddommeliges” tilsynekomst eller om dette ikke også eller tilmed snarere 

viser sig (”vender tilbage”) i sekulariteten. Atter andre – som Ricœur, 

 
238 C, 81. 
239 Nancy 1997a, 183n50 og Nancy 2000, 200n52. 
240 “Of Divine Places” (herefter DP), i: Nancy 1991. 
241 Qvortrup 2007. 
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Agamben, Alain Badiou, Slavoj Žižek og Peter Sloterdijk – søger ad 

forskellige veje til religionen og ikke mindst til de religiøse tekster for deri 

at se ansatser til modernitetens temaer (hermeneutik, individ, identitet, 

smerte, ensomhed).242 Derrida registrerer en ”interconnectedness”243 mellem 

religion og fornuft og genkender James Joyces’ intuition med hensyn til, at 

denne forbindelse har karakter af et ekstremernes copula: ”Jewgreek is 

greekjew. Extremes meet”.244 Men hvor det for Nancy er oplagt at undersøge 

dette copula i skikkelse af ”the Christian” 245 , dér er Derrida mere 

forbeholden. Kristendommen er for ham at se udtryk for en ”’tactilist’ or 

’haptocentric’tradition” 246 , der fastholder såvel religion som fornuft i 

metafysikkens nærværsparadigme. Og han forventer egentlig, at Nancys 

haptiske tilgang kun vil gøre ondt værre. 

Hvor Nancy placerer sig i dette varierede, filosofiske landskab, betyder 

som udgangspunkt mindre end det faktum, at han stiller skarpt på de 

udfordringer, der kendetegner landskabet som helhed. I ”Of Divine Places” 

skriver han således: 

In baptizing our abysses with the name of God, we are guilty of at least two errors or 

two incoherencies: we fill in the abysses by attributing a bottom to them, and we 

blaspheme […] the name of God by making it the name of something.247 

 

Metafysikkritikken skærpes således også til en selv-kritik, der dog ikke 

tillader en udvej i retning af helt at ophæve eller opgive “the name of God”. 

Snarere bør dette navn (ligesom subjektet) måske tænkes anderledes: 

Could we […] in fact be dealing with a question of place, of distinct location (lieu) 

and not with a question of being?248 

Som nævnt i det foregående vælger Nancy at søge dette distinkte sted i, 

hvad han beskriver som kristendommens og den vestlige tænknings 

mulighedsbetingelse, nemlig i selve mono-strukturen. Hans undersøgelse 

gennemføres i de to samlinger af tekster, der er udgivet som henholdsvis La 

déclosion. Déconstruction du christianisme I og L’Adoration. 

Déconstruction du christianisme II. Her læses bibelske og dogmatiske 

 
242 “Re-opening the Question of Religion”, i: Alexandrova et al. (red.) 2012a, 22-40. 
243 Derrida 1998, 54. 
244 “Violence and Metaphysics”, i: Derrida 2001, 192. 
245 DC, 140. 
246 OT, 41. 
247 DP, 113. 
248 Ibid., 114. 
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tekster og der blotlægges en selv-dekonstruktion ikke alene i disse, men også 

i den bibelske Gud ”selv”. Nancy skriver følgelig: 

I am therefore calling ‘Christianity’ the posture of thought whereby ‘God’ demands to 

be effaced or to efface himself.249 

 

Frem for som nævnt at iagttage kristendommen ud fra gængse 

konfessionelle, historiske og sociologiske kriterier, så bestemmes ”den” altså 

som en tanke, der fordrer selv-overskridelse eller selv-udslettelse. Den er en 

bevægelse ”of an exit from religion and of the expansion of the atheist 

world”.250 

Denne bevægelse er kristendommen og Vesten imidlertid fælles om. Eller 

rettere; den bevægelse ”er” de begge – og dermed vi. Hvis vi vil forstå os 

selv (og det er denne selv-refleksion, der er Nancys anliggende), må vi derfor 

følge bevægelsen af selv-overskridelse. Ikke med henblik på en ”religionens 

genkomst” og heller ikke for at søge et historisk før eller efter 

kristendommen. Men for i den at afdække et selv-afkald, der blandt andet 

gør det relevant at spørge, om kristendommen i det hele taget kan hævdes at 

være en religion, eftersom den i sig bærer et fornuftigt (religionskritisk) 

aspekt. Tilsvarende kan spørges, om der i kristendommen er en fornuft, der 

intet har med religion at gøre, men derimod angår en troens a-fornuft.251 I 

forlængelse heraf må det overvejes, om fornuften for sin del helt og aldeles 

kan udelukke en a-fornuft i sig. 

Det er afgørende for Nancy, at det mono-, han spørger til, ikke blot er 

monoteismens, men også ateismens. Han formulerer derfor to, parallelle 

forudsætninger for sit projekt. For det første: 

The only Christianity that can be actual is one that contemplates the present possibility 

of its negation.252 

Og for det andet: 

The only thing that can be actual is an atheism that contemplates the reality of its 

Christian origins.253 

 

 
249 “In the Midst of the World (herefter IM), i: Nancy 2013a, 29. 
250 Ibid., 22. 
251  ”A-fornuft” bliver afhandlingens bestemmelse for, hvad Nancy bl.a. betegner 

”unreason” (f.eks: ”Deconstructing Christianity means opening reason to its very own 

reason, and perhaps to its unreason”, P, 4).”Ufornuft” ville fastholde den binaritet, der 

f.eks. kritiseres i Foucaults Galskabens historie. 
252 DC, 140. 
253 Ibid. 
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Den brod, tesen om kristendommens selv-dekonstruktion umiddelbart har, 

rammer således i lige så høj grad den ateisme, der i en negativ repetition af 

monoteismens enhedsparadigme (Gud som ens summum, verum, bonum) 

indsætter en ingen-ting-hed på Guds plads. 

Selvom det er irrelevant og sagligt umuligt at placere Nancy ”selv” i 

forhold til en stereotyp sondring mellem troende eller ikke-troende, så 

melder overvejelsen sig alligevel løbende. Ét sted kan han således skrive, at 

”there remains for us neither cult nor prayer, but the exercise – strict and 

severe, sober and yet joyous – of what is called thought”.254 Et andet sted 

spørger han: 

how to give meaning [sens] or more simply credibility [cours] – refraining from 

meaningful construal – not to a painfully revived religion but to the ‘relics’ […] that 

an extinguished religion leaves in its wake – such as prayer, faith, the name God itself, 

and a few other attestations to an irreducibility of language.255 

 

Det ene udsagn udelukker ikke det andet, men motiverer snarere til en 

gentænkning af de ”relikvier”, der insisterer på deres plads, om end stedet, 

hvor de var – religionen – , anfægtes.256 

Fra enkelte fodnoter over ”Corpus” og til de nævnte tekstsamlinger tegner 

Nancy således konturerne af en sådan gentænkning; både i forhold til 

kristendommens tekst og det kristne gudsbillede samt (i begrænset omfang) 

med hensyn til den kristne liturgi. I det distinkte, der som nævnt er Nancys 

betegnelse for det hellige, er det som om mange af sporene i hans værk og 

tænkning mødes. Termen udvikles egentlig som led i nogle kunstteoretiske 

overvejelser og Nancy inddrager den ikke direkte i sin undersøgelse af 

kristendommens mono-. Dog kan det distinkte blandt andet belyse hans 

sondring mellem religion og fornuft, idet det skyder en kile ind i religionen 

“selv”. Derved bliver det for det første muligt at se en distinktion mellem 

overbevisning og tro, mens der for det andet frisættes et felt, hvor fornuften 

for sin del kan brydes op indefra i en distinktion mellem fornuft og a-fornuft. 

Under ét bliver det derfra muligt at antyde det hellige som en 

dobbeltdistinktion, der – såfremt den antages virksom i den kristne liturgi – 

til stadighed bevarer og ødelægger de ovennævnte ”relikvier”. En sådan 

liturgi må uvægerligt skuffe enhver fordring om religiøs mening, men den 

 
254 Ibid., 157. 
255 PD, 187n1 (mine henvisninger til den franske tekst i kursiv jf. Nancy 2005b,190n1). 
256 Se i øvrigt ”Appendiks A” for uddrag af en mailkorrespondance, hvor Nancy fortæller 

om de teologiske og kirkelige strømninger, der har påvirket hans tænkning.   
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kan med Nancys formulering måske derfor forekomme så meget desto mere 

”strict and severe, sober and yet joyous”. 

Fra dette overblik skal nu stilles skarpt på en enkelt tekst, nemlig Ego Sum. 
 



Kapitel 3 - En læsning af Nancys Ego Sum. Corpus, Anima, Fabula 
 

Nancys Ego Sum. Corpus, Anima, Fabula skal nærlæses af tre grunde. For 

det første for at følge en dekonstruktion in actu, når Nancy gennemfører en 

konkret læsning (i dette tilfælde af tekster af Descartes). For det andet fordi 

der i Descartes’ tekster og i Nancys egen er ansatser til det senere haptiske 

vokabular, der i afhandlingens sammenhæng skal tjene til at læse tesen om 

kristendommens selv-dekonstruktion. Og for det tredje fordi det cartesianske 

subjekt bestemmes som ”en slags enhed” (unum quid), hvilket åbner 

perspektiver dels i forhold til Nancys egen subjektfilosofi (hvor subjektet er 

en brudt selv-berøring), dels i forhold til kristendommens mono- som selv-

differens.  
 

3.1. Ego Sum. Corpus, Anima, Fabula 

Ego Sum er oprindelig skrevet i 1979 og falder i den periode, hvor Nancy 

beskæftiger sig indgående med andre filosofiske tænkere. Teksten er første 

gang oversat og udgivet på engelsk så sent som i 2016. Dette kan ses som 

udtryk for, at tekstens anliggende (Descartes’ subjektfilosofi) er aktuelt ikke 

blot for Nancy og som en afspejling af en udbredt interesse for Nancys 

tænkning; hans tidlige tekster, der er kendetegnet ved en særlig analytisk 

stringens, kan i denne forbindelse tjene som trædesten i forhold til hans 

senere, mere komplekse værker. I Ego Sum findes således som nævnt 

ansatser til haptikkens vokabular. I dette bliver for eksempel termen 

eksposition vigtig og den kan spores i en tidlig skikkelse i Ego Sum, hvilket 

blandt andet skyldes, at Nancy i sin læsning af Descartes fokuserer på måden, 

hvorpå Descartes viser (eksponerer) sin metode og dermed ”sig selv”. Nancy 

afdækker, hvorledes Descartes’ metode har en prøvende og progressiv 

karakter, og at hans tekster viser (selv)erkendelsens proces snarere end dens 

resultat. I forordet til den engelske udgave af Ego Sum skriver han: 

the most important moment in Descartes is less this cogito, ergo…, which appears as 

a deduction, than the nondeduced ego sum. The latter no doubt includes the cogitatio 

that led to it. Yet, the second Meditation has less to do with the appearance of a 

deduction than with the performance of a leap: I doubt, and this doubt suddenly springs 

forth as undubitable, absolutely certain: ‘I am.’257 

 

Nancy fokuserer altså på Descartes’ tekster i deres karakter af 

overraskende og ”springende” begivenhed. Videre påpeger han, at hvis 

”noget” i det cartesianske ego sum kan overraske, så må det være fordi, dette 

”noget” hidtil ikke har været set. Således bliver det især forholdet mellem 

det sete og det ikke sete, mellem fremtræden og tilbagetrækning, der 

undersøges i Ego Sum. 

 
257 ES, xii. 
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I fire kapitler (”Dum Scribo”, ”Larvatus pro Deo”, ”Mundus Est Fabula” 

og ”Unum Quid”) viser Nancy, hvordan Descartes ved hjælp af sine teksters 

interne spil ”selv” træder henholdsvis frem og tilbage på en måde, der giver 

grund til at antage, at disse bevægelser er andet og mere end litterære 

virkemidler. Det vil sige, at de måske i egentlig forstand (ikke)viser, hvordan 

subjektet ifølge Descartes ”er”. Nancys fokus på dette dynamiske, 

begivenhedsmæssige aspekt af Descartes’ diskurs danner afsæt for den 

overvejelse, at Descartes måske er sit eget bedste værn mod den statiske 

dualisme, eftertiden har tilskrevet ham. Måske kan Descartes ikke entydigt 

hævdes som den, der konsoliderer subjektet (og dermed Gud) som en 

metafysikkens yderste (eller inderste) grund. Snarere konsolideres dette 

subjekt med henblik på at nedbryde det. Nancy skriver: 

Theory – that is, the subject – has always consisted in positing itself as the thought of 

the open abyss between the act of thinking and the discourse of thinking. […] This 

self-foundation of the abyss, this manner of exacerbating the abyss while at the same 

time filling it, is the Subject’s operation par excellence.258 

 

Allerede her anes den dobbeltbevægelse mellem bevarelse og 

ødelæggelse, der i det foregående kapitel blev anført som et gennemgående 

træk ved såvel den metafysiske tænkning som det sproglige tegn. En 

dobbeltbevægelse, der altså ifølge Nancy ikke forsøges bragt til ro i 

Descartes’ diskurs, men som tværtimod artikuleres af og i denne diskurs, 

som en diskurs om subjektet og som subjektets diskurs. Nancy sammenfatter: 

All I am proposing is to verify the following statement: the Cartesian establishment of 

the Subject corresponds, through the most binding necessity of its own structure, to 

the instantaneous exhaustion of its essential possibilities. The very erection and 

inauguration of the Subject will have brought about the collapse of its substance. Not 

only have they brought it about but the collapse of the substance also belongs to the 

erection of the Subject.259 

 

I Ego Sum anvendes udtrykket ”selv-dekonstruktion” 260  ikke og dog 

belyses dynamikken indirekte gennem Nancys analyser af, hvordan 

Descartes eksponerer det subjekt, der tvivler, tænker, taler og dermed ”er”. 

Det vil i den forbindelse fremgå, at Nancy ikke er strukturalist, men snarere 

poststrukturalist. Han lader ikke subjektets dobbeltbevægelse ”gå op” 

formalt, men hævder derimod, at et ”overskud” – en eksces – gør sig 

 
258 Ibid., 8. 
259 Ibid., 16. 
260  Termen ”self-deconstruction” anvendes først senere: i en fodnote (”the self-

deconstruction of religion”, Nancy 1997a, 183n50) og siden eksplicit: ”Christianity is by 

itself and in itself a deconstruction and a self-deconstruction”, DM, 35. 
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gældende. Idet Derridas sondring mellem différance’s begrænsede 

henholdsvis generelle økonomi videreføres, iagttages subjektets 

(selv)erkendelse således som en dobbeltbevægelse af bevarelse (”erection”) 

og ødelæggelse (”collapse”), der rummer en eksces, når den udfoldes i et spil 

mellem de to klassiske yderpunkter umiddelbarhed og mediation. Nancy 

skriver (idet han citerer Derrida): 

ego sum has never posited itself except by means of cogito, and cogito […] has never 

taken place but by means of its extreme point, which is that of ‘a singular and 

unprecedented excess  […] in the direction of the nondetermined, Nothingness or 

Infinity […]’. To which we will add: an excess that overflows originarily and before 

everything, the very possibility of thinking thought itself.261 

 

Ifølge Nancy lader Descartes hverken sit subjekt hvile på en umiddelbar 

selvindsigt (”some kind of intimate, vaguely psychological or existential 

assent to a self”) eller på en medieret selvrefleksion (”Descartes refuses 

nothing more persistently than to introduce a thought of thought, a reflexivity 

within the cogito”).262 I stedet for dette enten-eller sætter han imidlertid ikke 

et både-og, men derimod et andet yderpunkt hvis væsenstræk, der i det 

følgende skal redegøres for. Nancy skriver til en begyndelse, at ”by 

definition, this point can neither be reached nor approached”.263 Ikke desto 

mindre overvejes det, om dette punkt – dette (ikke)sted – i et eller andet 

omfang kan bestemmes blandt andet som materialitet (måske i lighed med 

Lacan’s ”odd materiality”). 

Nancy strukturerer som nævnt sin læsning af Descartes i fire kapitler, hvor 

hvert af disse belyser, hvorledes Descartes’ fremstilling, hans metode, hans 

subjekt og han ”selv” indgår i ét og samme dynamiske mønster. At følge 

Nancys læsning er i sig selv oplysende. Dertil kommer, at de formale træk 

ved subjektets dynamiske selv-refleksion undervejs identificeres og 

bestemmes gennem en række termer. Foreløbig er følgende termer 

introduceret: eksposition, dobbeltbevægelse, eksces og yderpunkt. 

Inden nærlæsningen af Ego Sum skal det pointeres, at afhandlingen ikke 

læser Descartes i hans egen ret, men gennem Nancy. Descartes’ tekster 

opsøges således ikke i deres oprindelige historiske, begrebsmæssige eller 

tekstlige kontekst lige så lidt som den generelle reception af værkerne 

konsulteres. Dette ganske enkelt fordi hverken Descartes an sich eller 

 
261 ES, 16 (med citat fra ”Cogito and the History of Madness”, i: Derrida 2001). 
262 ES, 17. 
263 Ibid. 
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subjektfilosofi i bred forstand er afhandlingens emne.264 Citater af Descartes 

vil være på latin (når disse figurerer i Nancys tekst) samt ifølge den engelske 

gengivelse, der er valgt ved oversættelsen af Ego Sum.265  Den engelske 

oversættelse er imidlertid udfordret ved, at Descartes’ latin i Ego Sum’s 

franske originaltekst er forskudt til Nancys direkte så vel som indirekte 

henvisninger til forskellige franske oversættelser. Set i det lys ville citater fra 

danske oversættelser af Descartes formentlig blot bidrage til yderligere 

forvirring, hvorfor dette er fravalgt. Dog anføres titler på dansk, hvor det 

vurderes oplysende. Alt dette fordi det ikke i egentlig forstand er Descartes, 

der har afhandlingens interesse men måden, hvorpå Nancy læser ham. 
 

3.1.1. ”Dum Scribo”  

I dette kapitel uddrages det første af fire overordnede aspekter 266  af 

subjektets dynamiske (selv)erkendelse. Dette første aspekt kan 

sammenfattes som modsætning i enhed og i Regulae ad directionem ingenii 

(Regler for sindets retning) anskueliggør Descartes aspektet ved hjælp af 

billedet af en pen, der med den ene ende trækker sit spor på papiret, mens 

dens anden ende aftegner et mønster i luften i modsatrettede bevægelser. Han 

spørger retorisk: ”et quid simplicius excogitari potest ad hoc exprimendum 

[…] / What simpler way of portraying the matter can be thought out?”.267 

Den sag, der skal ud-tænkes (”excogitari”) og ud-trykkes (”exprimendum”), 

angår forholdet mellem tanke og krop, fornuft og sansning. Og denne sag 

kan netop ikke gribes successivt ved et ”først tænker jeg” og ”så skriver jeg”, 

men har derimod karakter af en begivenhed, hvori tanken bliver til, idet den 

– som skrivende – er ude-af-sig-selv. Præpositionen eks- viser sig med tiden 

nærmest overalt i Nancys tekster og denne signatur har blandt andet her (med 

Descartes) sit udspring. 

Om forholdet mellem tanke og krop gælder ifølge Descartes, at ”dum 

scribo, intelligo / While I am writing, I understand”.268 Udsagnet er et led i 

 
264 Descartes an sich er for den sags skyld heller ikke Nancys emne, hvilket bemærkes 

i en anmeldelse af Ego Sum: ”As much as it concerns Descartes, it is not a discourse about 

him, but a philosophical engagement with the question of the subject through him”, 

(Griffith 2019, 108). 
265  Latinske citater: Adam, Charles og Paul Tannery (overs.). Oeuvres de Descartes 

(herefter AT). Paris: Léopold Cerf, Imprimeur-Éditeur. Engelske citater: Cottingham, 

John, Robert Stoothoff og Dugald Murdoch (overs.). The Philosophical Writings of 

Descartes (herefter anført v. romertal). Cambridge: Cambridge University Press. Se i 

øvrigt “Translator’s Introduction”, i: ES, xx-xxiv. 
266 For overblikkets skyld samler afhandlingen de formale træk i ”bundter” og kalder dem 

for aspekter (af lat. aspicio: ”ser hen til”, ”ligger imod”, ”får øje på”). 
267 ES, 31. AT X 414/I.41. 
268 ES 23. AT X 414/I.41. 
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hans bestræbelse på at afdække en universel matematik, der (ifølge Nancys 

udlægning) i mindre grad forholder sig til en viden om ”noget” (et indhold, 

et resultat), men snarere er ”the knowing of the structure and the procedure 

of knowing itself, of its operativity”.269 Set i det lys er skriften ikke at forstå 

som den figurative afbildning af Descartes’ tankeindhold, men som tanken 

selv; som dette at ”jeg” tænker. Denne tanke anskueliggøres netop med 

pennen, der som et hult rør gennemløbet af væske bevæger sig i med- og 

modsatrettede bevægelser uden anden mening end netop denne: at bevæges, 

at tænke: 

The movement of this writing draws the outline of the letters: The mind is nowhere 

but there. But it is not there because of the mediation of the signs that I trace out. It is 

there as the movement of my pen, and this movement is not considered here – by me, 

who produce and understand it – as the instrument of the deposition of a signification. 

What I collect while I am writing stops at the edge of the writing that makes sense; it 

only lightly touches the signs. Of writing, what must be considered here, with me, is 

only its nonsignifying gesture.270 

 

To ting er værd at bemærke i dette citat. For det første formuleringen “it 

only lightly touches the signs”271, hvor den berøringens tematik, der siden 

bliver så karakteristisk for Nancy, introduceres som et let strejf, hvor tanke 

og krop, fornuft og sansning, trodser den dualisme, der i øvrigt holder dem 

på indbyrdes afstand.272 For det andet, at Nancy retter sin opmærksomhed 

mod temaerne skrift og krop. Med tanke på hans filosofiske samtid er dette 

oplagt, men det ændrer ikke på, at disse temaer faktisk findes i Descartes’ 

oprindelige tekst. 

I takt med at Ego Sum skrider frem, vil det stå mere og mere klart, at et 

kategorisk modsætningsforhold mellem tanke og krop, res cogitans og res 

extensa ganske vist etableres af Descartes, men dette sker som ét af flere trin 

i den progressive metode. En metode, der også betyder, at Descartes på andre 

trin snarere end en modsætning overvejer en mulig enhed mellem tanke og 

krop. Og det er netop denne mulige enhed, der anskueliggøres ved pennens 

bevægelsesmønster. Descartes skriver: “Quis enim putet minorem esse 

connexionem inter partes corporis humani, quam inter illas calami / Who 

 
269 ES, 20. 
270 ES, 24. Subjektet flyder i Nancys læsning, så ”me” er både det cartesianske subjekt og 

”Nancy”. 
271 Min kursivering. 
272  Endnu tidligere skriver Nancy: “we must manage to touch at the very structure, 

foundation, and locus of a discourse”, L, 4. 
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then would think that the connection between the parts of the human body is 

less close than that between the parts of the pen?”.273 Med “parts of the 

human body” mener Descartes ifølge Nancy også den tanke, der formes i en 

vekselvirkning med den kropslige sansning. Denne tanke er synlig, ikke i 

kroppen, men som krop. En tanke-krop, der (som pennen) bevæges i et 

vekselvirkningsforhold mellem ”spids” og ”top”, mellem tankens mening og 

kroppens sansning. Dette vekselvirkningsforhold rummer (igen som pennen) 

en egen, indre modsætning. Nancy forklarer: 

It is thus still the pen that allows you to conceive how the body is sealed in itself to the 

mind, how bodies are imprinted in thoughts: plane eodem modo, plane diverso et 

contrario motu – what you must conceive is the motor contrariety within modal 

identity.274 

 

Her ses det ovennævnte aspekt modsætning i enhed i subjektets dynamiske 

(selv)erkendelse. Det er virksomt i og med en bevægelse, der tipper fra 

yderpunkt til yderpunkt, idet ”(t)he extremes touch”.275 

At tanke og krop berøres i en tanke-krop, betyder blandt andet, at 

Descartes’ klassiske billede om seglet og voksen kan nuanceres af Descartes 

selv. For vist sætter den ydre verden sit mærke i menneskets voks. Men 

forholdet mellem voks og prægning er ikke entydigt, lige så lidt som det er 

det i forholdet mellem tanke og krop. Noget – mærket, en figur – bevæger 

sig transkategorialt på tværs af sondringen mellem indre og ydre, passiv og 

aktiv. Nancy spørger: 

Passion becomes imprinting, the same sensing body is also the writing body, the same 

wax takes on the metallic hardness of a seal. How is that possible? How is this 

transubstantiation carried out? How do the hollows and reliefs invert their disposition 

at the very same instant?276 

 

Svaret får han i pennens med- og modsatrettede bevægelser. Dér iagttager 

Descartes en udveksling, hvor et mærke – en figur – kan formidles rent i 

bevægelsen mellem ”spids” og ”top”, mellem tanke og krop og derved 

unddrage sig en fornuftsmæssig, meningsgivende struktur for udelukkende 

at gøre sig gældende som kraft.  

What happens on the paper is of no consequence so long as this makes you understand 

that the figures behave in the same way as power. They communicate and are 

communicated naked. Nudity must be conceived as the stripping away of the body: its 

 
273 ES, 31. AT X 414/I.41. 
274 ES, 33. 
275 Ibid., 25. 
276 Ibid., 32. 
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disappearance; and the figure must be conceived as power, the tracing more than the 

traced outline.277 

 

Tanke-kroppen fremstår således afklædt al anden mening end denne: at 

være et dynamisk felt af kræfter i spil. Senere udvikler Nancy denne tematik, 

således at en tanke tildeles vægt. At tænke bliver da dette at veje; som at 

afveje og overveje. Og at falde ved sin egen tyngde. 

Nancy fokuserer altså på måden, hvorpå Descartes eksponerer sin 

tænkning og iagttager i den forbindelse, hvorledes fremstillingens medie 

tjener et elementært didaktisk formål. Descartes ved godt, at han med pennen 

etablerer et billede og at et billede kan fremstå reduktivt i forhold til et 

videnskabeligt sandhedskriterium. Men erkendelsen (Descartes’ så vel som 

læserens) har brug for billeder. Og den har brug for orden. Det være sig nok 

så usand (fingeret) en orden. Descartes skriver: 

methodus… non alia esse solet, quam ordinis, vel in ipsa re existentis, vel subtiliter 

excogitati, constans observatio: ut si velimus legere scripturam ignotis characteribus 

velatam, nullus quidem ordo hic apparet, sed tamen aliquem fingimus / the method 

usually consists simply in following an order, whether it is actually present in the 

matter in question or is ingeniously excogitated. For example, say we want to read 

something in an unfamiliar cypher which lacks any apparent order: what we shall do 

is to invent an order.278 

 

Det latinske fingo er over tid især overlevet i konnotation til ”at foregive”, 

men oprindeligt rummer det også betydningen ”at skabe” og ”at forestille 

sig”. I modsætningen mellem sandhed og løgn er et billede således ikke 

nødvendigvis løgn. Og i modsætningen mellem orden og vilkårlighed er en 

fingeret orden ikke nødvendigvis vilkårlig. Fiktionen kan således rumme 

dens egen sandhed og orden. 

Som afslutning på første kapitel af Ego Sum repeterer Nancy den 

sammenhæng, der har struktureret hans læsning; en sammenhæng givet ved 

”jeg skriver”, ”jeg tænker”, ”jeg ser”, ”jeg berører”, ”jeg er”, idet ”jeg 

fingerer”. I det følgende skal denne sammenhæng uddybes. 

”Dum Scribo” giver en første fornemmelse for, hvorledes Nancys 

filosofiske dekonstruktion afstår fra at læse Descartes begrebsligt, for i stedet 

at opsøge en implicit dynamik i det cartesianske subjekt og i ekspositionen 

deraf. For indeværende kan følgende termer tilføjes subjektets vokabular: 

 
277 Ibid., 33. 
278 Ibid., 36. AT X 404/I.35. 
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modsætning i enhed, operativitet, eks-, berøring, tanke-krop, kræfter og 

vægt. 
 

3.1.2. ”Larvatus pro Deo” 

I dette kapitel uddrager Nancy et andet aspekt af subjektets dynamiske 

(selv)erkendelse. Aspektet kan sammenfattes under termen forskydning og 

er i Descartes’ tekster nært knyttet til det visuelle univers inden for hvilket, 

han redegør for sin teori om subjektet. ”Theory – that is, the subject”, skriver 

Nancy som nævnt og det græske theōria betyder netop ”beskuen”, 

”betragten, ”syn”. For Descartes er hans teori om subjektet og subjektets 

selv-syn således ét og det samme. Det subjekt, han indsætter i et 

forskydningernes spil, er ham selv og hvad, han vil vise, er måden, hvorpå 

han forsøger at få sig selv at se. Fra dette ”jeg ser” er forhåbningen at kunne 

erkende ”jeg er”. 

 Et  direkte selv-syn er imidlertid ikke muligt for Descartes og han 

opsætter derfor en slags labyrinter eller spejlkabinetter igennem hvilke, et 

indirekte selv-syn muliggøres. Her lader han sig inspirere af teatret og 

billedkunsten, idet han forestiller sig at kunne træde frem (lade sig 

eksponere) maskeret: ”I come forward masked [larvatus prodeo]”.279 I Ego 

Sum bryder Nancy den latinske tekst op og lader den danne overskrift for 

kapitlet ”Larvatus pro Deo”. Denne manipulation blev allerede anvendt af 

Léon Brunschvicg i 1927 og bør derfor ikke ses som et uhensigtsmæssigt 

(”intemperate”280) moderne ordpil, men anvendes af Nancy for at understrege 

den funktion subjektet har i Descartes’ teori, når det træder frem i stedet for 

(”pro”) Gud som sandhedsvidne og i Guds billede: ”I am masked in order to 

occupy God’s place”.281 Konkret skriver Descartes en række tekster anonymt 

eller under pseudonym og fordelen ved denne skjulte fremtræden er, at han 

”bag” disse tekster (som var han bag et lærred) uset kan høre, hvad hans 

læsere (tilskuere) ser og derved opnå et indirekte blik på sig selv. 

For Nancy er der i denne selv-eksponering et element af lyttende 

voyeurisme: 

Here, the voyeur listens to some people […] who are the viewers of his picture. The 

voyeur is thus also an exhibitionist. On account of this whole perverse montage, he 

obtains the desired vision of himself: theory. […] This perversion is not accidental, 

 
279 Nancy citerer en tidlig tekst af Descartes (under pseudonymet Polybius): “Actors, 

taught not to let any embarrassment show on their faces, put on a mask. I will do the same. 

So far, I have been a spectator in this theatre which is the world, but I am now about to 

mount the stage, and I come forward masked [larvatus prodeo]” ES, 40. AT X 213/I.2.  
280 ES, 122n1. 
281 Ibid., 44. 
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but […] stems rather from this subject’s constitution. […] I mask myself only in order 

to appear to myself and see myself, and to see myself hear.282 

 

Nancys fokus bliver nu at udrede de respektive positioner og indbyrdes 

forskydninger i blikkets ”perverse” bane. 

Som tvivlen andre steder i Descartes’ fremstilling udgør vejen til vished, 

således er det, i de tekster Nancy nu nærlæser, blindheden, der er vejen til 

syn. Descartes lader i den forbindelse et aspekt af subjektets (selv)erkendelse 

anskueliggøre ved den blindes stok. Han skriver om de blinde: ”one might 

almost say that they see with their hands”.283 Dette sted (blandt andre) giver 

Nancy anledning til at hævde, at “Descartes never lays claim to a self-vision 

– to a speculation – of the eye. Eye, light, and vision can only be seen through 

a blindness that constitutes their essential condition of possibility”. 284 

Blindheden bliver altså det selvpåtvungne vilkår, når Descartes skjult i sine 

tekster, træder frem bag en maske på en scene eller som et portræt på et 

lærred. Hvad angår portrættet, har det ganske vist øjne og ser ud som om, det 

ser. Men det er ikke-seende, blindt. Og Descartes kan derfor kun se sig selv 

indirekte, idet han som nævnt ikke-seende bag lærredet hører beskuerens 

kommentarer til sit selvportræt. I dette spil af forskudte, ikke-seende blikke 

er det afgørende imidlertid ikke spørgsmålet om at se eller ikke se. Det er 

derimod den tænkning, der ledsager dette spil. Nancy skriver: 

[S]eeming to see, or appearing to myself as if I were seeing, is the necessary and 

sufficient condition to establish the luminous evidence of the cogito. The Second 

Meditation states exactly this: ‘Yet I certainly seem to see (videre videor) […]. But 

when I see, or think I see (I am not here distinguishing the two), it is simply not 

possible that I who am now thinking am not something.’285 

 

Seende eller ej, så er der ubetvivleligt et ”something”, der kan tænke (eller: 

overveje) dette alternativ. Men tvivl og vished indgår også her i et 

forskydningernes spil og dermed i en fiktion (videre videor), hvori sandhed 

og orden på en paradoksal måde nærmer sig løgn og vilkårlighed. Her viser 

sig på ny det (ikke)sted – det indre yderpunkt – der ovenfor blev nævnt i 

forbindelse med bestemmelsen af subjektets (selv)erkendelse som en 

dobbeltbevægelse af bevarelse og ødelæggelse. For selvom Descartes’ 

maskerede fremtræden kan forekomme at være den dybeste løgn, så er den 

 
282 Ibid. 
283 Ibid., 45. AT VI 84/I.153. 
284 ES, 45. 
285 ES 46. AT VII 29/II.19 og AT VII 33/II.22. 
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dog led i det spil, hvorved han kan erkende den højeste sandhed om sig selv: 

”jeg er”. Og selvom portrættet ødelægger hans direkte syn, så er det dog det, 

der bevarer ham i et indirekte selv-syn. Nancy skriver: ”The videor is the 

illusion that, through an unheard-of twist or perversion, anchors certainty in 

the deepest abyss of illusion”.286 

Som subjektets selv-syn forskydes i Descartes’ (selv)fremstilling, således 

bevæges sandheden altså også. Og det til dens umiddelbare modsætning 

(løgnen) som den iklædes for derved (i sandhed) at vise sig. Igen er 

Descartes’ fokus erkendelsens operativitet og han viger ikke tilbage for 

løgnen (fiktionen, spillet), så længe måden, hvorpå den virker, er sand. 

Nancy illustrerer dette forhold ved at henvise til kunsthistorien, hvor 

geometriens mestre netop brillerer ved at gengive virkelighedens 

dybdeforhold på fiktionens flade lærred. Geometriens teknik bliver den 

”iklædning” (lat. integumentum), hvorved virkeligheden viser sig indirekte. 

Men kun sådan kan den ses. Og det er ifølge Nancy noget tilsvarende, der 

gør sig gældende i Descartes’ (selv)fremstilling: 

Like perspective, the Cartesian integumenta are indispensable if one is to let the 

ungraspable depth of science be grasped, of this science that, at the same time, they 

cover. The mathesis is neither presented nor grasped directly. […] It is a matter of 

dressing it up in order to make it seen, because, without garments, it is not visible. The 

integumentum functions beyond or underneath the opposition between direct 

presentation and indirect representation.287 

 

Således betragtet er der en oplagt forbindelse mellem Descartes’ mathesis 

universalis og Derridas différance. I différance er a’et den grafiske 

iklædning, som den uhørte forskel mellem a og e viser sig ved. Men 

forskellen som sådan (eller rettere: forskelssættelsen) ville forsvinde, hvis 

den kom til syne. 288  For Descartes så vel som Derrida er det således 

spørgsmålet om den (u)mulige repræsentation, der udfordrer fremstillingen 

af deres respektive anliggender. De risikerer ganske enkelt, at det, de vil vise, 

trækker sig tilbage for øjnene af dem selv og deres læser. 

Når Descartes’ fremstilling har karakter af en begivenhed som hvilken, 

subjektets teori eksponeres, er det som nævnt ikke primært af didaktiske 

grunde. For som begivenhed må subjektet fremstilles på en sådan måde, at 

det unddrager sig en nærværsmetafysik ifølge hvilken, det ville kunne 

fastholdes som yderste, substantiel værensgrund. Det, hvorved subjektet ”er” 

må således tænkes verbalt, idet det driver et forskydningens og 

forskelssættelsens spil. Set således fremdrager Nancy en side af Descartes, 

 
286 ES, 46. 
287 Ibid., 49. 
288 Derrida 1982, 6. 
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der ikke blot indvarsler en subjektfilosofi i lighed med Kant og Hume (der 

sætter en forskel mellem ”jeg” og ”ikke-jeg”), men tillige (som 

modernitetens tænkere) tematiserer subjektet som det, der ”selv” sætter (og 

”er”) forskel.289 

Enhver, der indlader sig på forskydningens tænkning, møder imidlertid 

den udfordring, at trods alle intentioner om det modsatte så kan 

metafysikkens værensgrund ad omveje og i stadigt skiftende skikkelser 

alligevel gøre sig gældende. I indledningen til Ego Sum skriver Nancy: 

From all sides, then, whether as the subject-unconscious, or as subject-history, subject-

language, subject-machine, subject-text, subject-body, or subject-desire […], these 

new subjects have so far only produced the aggravation, or […] the exacerbation of 

the status of the Subject: the consolidation of the substratum as such, which substrates 

itself, if one may say so, all the more and all the better now that it claims to sink deeper 

outside of the figure of the conscious subject, of the subject as creator or as master.290 

 

Kapitlets overskrift ”Larvatus pro Deo” kan ses som en markering af 

denne subjektets stedfortrædende rolle, men i læsningen af Descartes finder 

Nancy imidlertid en ansats til det, der (i hans egen tænkning) kan modgå den 

uendelige forskydnings fald mod et stadigt dybere og fjernere ”subjekt”. For 

i den ovennævnte bestemmelse af subjektets (selv)erkendelse som en 

dobbeltbevægelse af bevarelse og ødelæggelse antages denne dynamiske 

struktur at rumme en eksces – et indre yderpunkt – der har en uomgængelig, 

material, karakter. I Descartes’ ”anoptical labyrinth”291 er der tilsvarende 

belæg for at hævde en sådan materialitet. Descartes er selv opmærksom på 

det medie, ved hvilket subjektets teori eksponeres og i hans labyrint af ikke-

seende blikke er lærredet og malingen således forudsætningen for, at 

subjektet kan høre sig selv set. Han skriver for eksempel i Meditationer, at 

”at least the colors used in the composition must be real”.292 Og Nancy 

uddyber: 

This Subject will owe his certainty only to the undeterminable nature of his color – 

indeterminable, yet materially certain. Its grain, its paste, its substance is there, spread, 

applied, glued to the canvas on the reverse side of which his colorless ear is glued.293 

 

 
289 Raffnsøe-Møller, 1995. 
290 ES, 13. 
291 Ibid., 48. 
292 Ibid., 50. AT VII 20/II.13. 
293 ES, 50. 
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Med disse betragtninger lader Nancy Descartes balancere på kanten af en 

klassisk aristotelisk dualisme, idet han dog redegør for, at materialitet snarere 

end at betragtes som stof overfor form, måske kan iagttages netop som en 

begivenhed i hvilken, materialitet artikuleres (eller: artikulerer sig) som 

materialitet.  Materialitet ”er” således ikke før, men bliver til i og med den 

begivenhed ved hvilken, den artikuleres. Hvad Descartes angår, så kan netop 

artikulation være en alternativ bestemmelse for erkendelsens operativitet. 

Det vil sige; artikulation forstået som dette at ”jeg tænker”.  Set i forhold til 

Descartes’ visuelle univers, så betyder artikulation da mere specifikt, at en 

given materialitet først bliver til, idet den træder frem eller tilbage for synet 

som henholdsvis grund eller figur.294 For det cartesianske subjekt gælder 

således, at det må aftegnes (artikuleres) for at kunne træde frem eller tilbage 

for sig selv som ”jeg tænker”: 

Only one thing remains without figure: the thinking substance. But for any thing, and 

hence also for thought, there is only one law of presentation: Its figure must be 

outlined. It is thus the precarious articulation between the ‘figureless’ and the law of 

the outline that constitutes what we call the ‘subject’.295 

 

Ovenfor er forskydningens aspekt iagttaget som dette, at Descartes lader 

en kæde af indirekte blikke bevæges stadigt videre. Nu er der altså tale om 

en anden slags forskydning, nemlig en bevægelse, hvorved tanken lader ét 

tankeindhold træde frem eller tilbage i forhold til et andet som henholdsvis 

figur eller grund. Nancy skriver: ”Now this measure [materialiteten] – which 

allows the cogito to hold as operation rather than as content – is far from 

negligible and constitutes undoubtedly the very nature and function of the 

cogito”.296 Materialiteten kan ikke benægtes, men indgår derimod som et 

væsenstræk ved subjektets (selv)erkendelse. Der åbner sig her en mulighed 

for at forstå materialitet netop dynamisk. Det vil sige som den udveksling 

(artikulation), der finder sted i et felt af med- og modsatrettede kræfter. 

Denne udveksling er ikke ingen-ting, men viser sig som friktion, konkret i 

spillet mellem de (tankens) kræfter, der bevæger grund eller figur 

henholdsvis frem eller tilbage. Derridas term brisure udgør i denne 

sammenhæng en vigtig, implicit reference, ligesom artikulationens tematik 

formuleres klart, når Nancy senere (i “On the Soul”) sondrer mellem masse 

og ”matter”: “If we wish to keep the word matter, then we should say that 

it’s the impenetrability of what is form – in other words, relation, articulation 

 
294  I sin læsning trækker Nancy på Ludwig Wittgensteins såkaldte aspektskifte 

(”Aspektwechsel”), der også udgør en vigtig inspiration i hans senere bestemmelse af det 

distinkte. 
295 ES., 60. 
296 Ibid., 54. 
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[…]”. 297  Samlet gælder, at forskydning, artikulation og materialitet 

tilsyneladende kan ses som tre sider af samme sag. 

Muligheden er naturligvis, at Descartes’ labyrint af blikke hviler på en 

forestilling om et første og sidste altseende blik; måske gemmer der sig bag 

Descartes’ tekster, masker og lærreder trods alt et subjekt, der har uformidlet 

adgang til sig selv? Den mulighed anerkender Nancy, idet han dog finder 

belæg for at fastholde sin læsning, således at der intet subjekt er bag måden, 

hvorpå det viser sig; subjektet “er” i-sig-selv ingen-ting: 

The mask dissimulates the subject in disarray, in ruin, ashamed of himself and bereft 

of assurance at the moment when he presents himself. [..] There is no one behind the 

mask.298 

 

Noget lignende kan ifølge Nancy læses ud af Descartes’ billede af pennen, 

hvis latinske betegnelse calamus betyder ”rør” eller ”strå”. Altså et hulrum 

uden noget ”indeni”. Det cartesianske subjekt ”er” ifølge Nancy dette 

ruinøse, tomme rum. Eller rettere: dette åbne, dynamiske felt af kræfter i spil. 

Dermed skaber Descartes blik for tænkningens rumlige karakter; han 

aftegner en slags subjektets topografi. 
”Larvatus pro Deo” viser hvorledes, den filosofiske dekonstruktions tilgang opsøger 

en ustabilitet i de foreliggende tekster; der identificeres en udsigelsens og 

begrebsliggørelsens apori, som imidlertid søges imødegået gennem læsningen som 

begivenhed. Følgende termer kan nu tilføjes subjektets vokabular: forskydning, medie 

(integumentum), materialitet, artikulation, topografi. 

 

3.1.3. ”Mundus Est Fabula” 

I dette kapitel uddrager Nancy et tredje aspekt af subjektets dynamiske 

(selv)erkendelse. Aspektet kan sammenfattes under termen fremtræden-og-

tilbagetrækning og kredser som de ovennævnte træk dobbeltbevægelse og 

forskydning om én og samme dynamik, hvorfor de i et vist omfang kan 

anvendes synonymt. Dog betones med aspektet fremtræden-og-

tilbagetrækning navnlig ét forhold i Descartes’ fremstilling nemlig 

spørgsmålet om, hvordan sandheden viser sig henholdsvis skjuler sig i 

Descartes’ (selv)fremstilling. Eller måske rettere: hvordan fremtræden-og-

tilbagetrækning sker sandt. Efter at have redegjort for, hvordan Descartes 

lader subjektets teori anskueliggøre ved hjælp af pennen og lærredet, retter 

Nancy nu opmærksomheden mod fabelen. I Om metoden skriver Descartes 

for eksempel: ”I am presenting this work only as a history or, if you prefer, 

 
297 OtS, 127. 
298 ES, 63. 
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a fable.”299 Men hvor går grænsen mellem Descartes’ teoretiske fremstilling 

og hans selvbiografi? Er der en grænse? Og er denne grænse fabelen som et 

fælles tredje? En yderligere kompleksitet melder sig, når Nancy relaterer 

subjektets fremstilling som fabel til dets fabuleren, det vil sige til udsigelsen 

”ego sum”. 

”Mundus EST fabula” står der på en side i den bog, Descartes holder i 

hænderne, sådan som han i ca. 1647 er portrætteret af kunstneren Jan Baptist 

Weenix. Denne sætning er tilsyneladende ikke hentet fra Descartes’ eget 

værk og Nancy henfører den derfor til Pythagoras, som en generel 

”maksime” for den vestlige tænkning.300 Den umiddelbare oversættelse af 

sætningen harmonerer med barokkens gængse forestilling om verden som en 

illusion, et teater, hvis virkelighed unddrager sig den menneskelige 

erkendelse. Men er Descartes ensidigt at forstå som barok tænker og er hans 

subjekt et første og sidste holdepunkt overfor en flygtig omverden? Ifølge 

Nancy er svaret på disse spørgsmål nej, hvilket konkret begrundes med 

henvisning til det latinske mundus’ konnotationer: ”This is no wordplay: It 

is the same word, mundus, pure, clean, proper, well-disposed, well-ordered, 

world”.301  Mundus’ konnotationer kan således hævdes at angå ikke bare 

“verden”, de slår også tilbage på forestillingen om et enhedsmæssigt subjekt: 

“The Subject, the pure belonging to self of the Self, is a fable”.302 

Ifølge en klassisk reception kan Descartes nok være i tvivl med hensyn til 

den fulde erkendelse af sin omverden, men han er ikke i tvivl, hvad angår 

erkendelsen af hans egen erkendelses mangelfuldhed. Tvivlen antages med 

andre ord at falde til hvile i vished. Her overfor fremfører Nancy, at den 

cartesianske omvej over tvivlen følger en dynamik, der måske bedst kan 

betegnes som exorbitant.303. Erkendelsen af verden er således karakteriseret 

ved ”not to come full circle”.304 Disse forhold gør fabelen til et velegnet 

medie for Descartes, idet fabelen oppebærer en hvileløs, forskudt og 

exorbitant (re)præsentation af sandheden. 

Den traditionelle fabel, som den kendes fra for eksempel Æsop eller La 

Fontaine, rummer udover litterære, underholdende kvaliteter også et moralsk 

element. Men når Descartes gør brug af fabelen, så sker det i en 

selvbiografisk fabuleren over hans tænknings veje og vildveje: 

There is no ‘hidden instruction’ here, but the instruction itself, the motif or intention 

of instructing is as if withdrawn from the fable. Here, authority, truth as authority, 

 
299 Ibid., 68. AT VI 4/I.112. 
300 ES, 66. For et overblik over mundus i Nancys værk se: Watkin 2009, 137f. 
301 ES, 66. 
302 Ibid. 
303 Derrida 1997, 157-64. 
304 C, 103. 
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withdraws itself [se retranche]. And it is in this way that the fable teaches, fabula docet. 

I teach first and foremost that I am not teaching.305 

 

Mod forventning handler den cartesianske fabel ikke ”om” noget og den 

moraliserer ikke. Eller hvis den i nogen forstand har en morale, så angår 

denne spørgsmålet om sandhed. For Descartes’ fabel er som uredigeret slet 

og ret en ”fable of frankness”.306 I denne forstand ophæves fabelen til sit 

forlæg, til sin original, det vil sige til det cartesianske subjekt: til Descartes 

”selv”. Afstanden er væk; fabelen ”er” i sandhed subjektet – og subjektet 

”er” i sandhed en fabel (mundus est fabula). 

Men denne gensidige ophævelse er kun mulig, fordi en grænse er virksom. 

En grænse mellem de respektive genrer (teori, selvbiografi og fabel) og en 

grænse mellem subjekt og fabel. Med hensyn til det første forhold skriver 

Nancy: ”In the Discourse, narrative, discourse, and fable all pass together to 

the limit, in their own limit. They are accomplished by means of their 

withdrawal”.307 I Descartes’ fremstilling flyder de respektive genrer således 

ikke sammen. Tværtimod når de i en indbyrdes fremtræden-og-

tilbagetrækning til deres egen grænse (uden dog at overskride den) og bliver 

dermed, hvad de er. Om forholdet mellem subjekt og fabel skriver Nancy, at 

the cogito […] has the exact structure of the fable that exposes it.308 

 

Denne struktur er kendetegnet ved en grænse: fiktionens grænse. 

Subjektet er således for Descartes det sted, “where I can no longer feign, the 

point of the impossible feint or fiction, or else the point of the feint’s passage 

to its limit”.309  Subjektet er ikke fiktivt – og hvis, da er det ikke subjekt. 

Tilsvarende udgør fiktionen en grænse for fabelen. Fabelen er fiktiv – og 

hvis ikke, da er den ikke fabel.  Dér, ved fiktionens grænse, trækker 

henholdsvis subjekt og fabel sig tilbage som det, de i sandhed er: subjektet 

som subjekt, fabelen som fabel. 

Der er her grund til at citere en længere passage fra Nancys tekst. Dette 

fordi afhandlingens læsning af Ego Sum jo ikke udspringer af en specifik 

interesse for Descartes, men fordi der ad denne omvej kan skabes blik for de 

formale træk, der over tid kendetegner Nancys tænkning. Han skriver om 

 
305 ES, 74. 
306 Ibid., 75. 
307 Ibid., 78.  
308 Ibid. 
309 Ibid., 79. 
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den metodiske tvivl, der er indbegrebet af ekstremiseringens bevægelse 

mellem sandhed og fiktion, vished og tvivl, at: 

methodic doubt is nothing else than the deliberate progression of the Subject toward 

its own extremity. This extremity is the point from which it is possible to doubt, that 

is, to feign and to doubt everything, which is also to feign that there is nothing at all: 

it is the extreme feint. On this extremity, this feint exceeds itself in truth, in this truth 

that says there is that – ego – which feigns. But the very truth of this truth – the extreme 

truth – consists in the movement and the structure of the extremization as such: the 

putting-outside-of-himself of the Subject who ex-poses himself in this way, or else the 

withdrawal to which his extremity compels him in regard to his very truth. The truth 

as subject can only withdraw itself from itself, and this is why ‘I am frank’ could only 

be exposed by means of ‘I am feigning.’310 

 

Den metodiske tvivl fører til det ekstreme punkt, hvor subjektet tvivler om 

alt, fordi det kan tvivle om alt. Men at det i tvivlen kan foregive, at alt er 

fiktion, dét er sandt. Hvor subjektet er fjernest fra sig selv (som foregivelse), 

er det dermed nærmest sig selv (som sandhed). Subjektet kan således kun 

træde frem, idet det trækker sig tilbage (eller ud) fra sig selv. Det ligger i 

disse forskydninger hele tiden snublende nær at tænke subjektet som et 

”noget”, der bevæges henholdsvis frem eller tilbage. Men sådan ser Nancy 

ikke sagen. Subjektet er ikke et ”noget”, der bevæges; subjektet er 

bevægelsen og i dette konkrete tilfælde bevægelsens 

ekstremisering/ekstremiseringens bevægelse. Det vil sige det (ikke)sted – det 

yderpunkt – der ikke er en sandhedens henholdsvis fiktionens fælles 

ekstremitet, men derimod deres respektive ekstremitet: det, hvorved de 

bliver, hvad de er. Ekstremitet er således snarere at forstå som en kvalitet end 

som en position. 

Ekstremiseringens bevægelse som fremtræden-og-tilbagetrækning 

kendetegner også pennen, der tipper fra ”spids” til ”top”, fra yderpunkt til 

yderpunkt. Som nævnt beskriver Nancy bevægelsen som dette, at ”(t)he 

extremes touch”.311 Men det står nu klart, at snarere end ekstremiteter, der 

berøres i en indbyrdes forskydning, så er subjektets (selv)erkendelse at forstå 

som dette at ekstremiseres, at åbnes for mulig berøring. Med sin 

opmærksomhed vedrørende åbningens og berøringens tematik blotlægger 

Nancy på denne måde et transkategorialt felt mellem fornuft og sansning i 

den cartesianske (selv)erkendelse. Dette felt kan ifølge en klassisk reception 

måske forekomme Descartes fremmed, men at det findes i hans tekster, 

hævdes altså af Nancy. Således også hvad angår ekstremiseringens 

bevægelse, hvor subjektet ikke deduktivt, men som i et spring erfarer, 

 
310 Ibid., 80.  
311 Ibid., 25. 
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”cogito, (ergo) sum”. Denne erfaring af tvivl og vished i ét bestemmer 

Descartes i ”Anden Meditation” som en ”inner awareness”.312 Og Nancy 

forklarer: 

However well I might feign, I cannot at this farthest point of the feint not know that I 

am. And all my fictions will only increase the certitude of this being, for fiction is in 

effect nothing […] if not that I fiction: I think. Therefore I exist, but this ‘therefore’ is 

nothing other than a kind of ‘inner awareness’ that is always-already given at the very 

opening (or closing) of my fiction: I feign, I am feigning.313 

 

Når Nancy her kobler sig på Descartes’ ”inner awareness”, så trues den 

ovennævnte, prekære balancegang mellem umiddelbarhed og mediation 

tilsyneladende. Er Descartes og Nancy intuitionister? Og hvad menes 

egentlig med en ”indre opmærksomhed”? For indeværende skal disse 

spørgsmål ikke besvares. Vigtigst er det at bemærke, at Nancy ser Descartes’ 

”inner awareness” som led i ”the very opening (or closing) of my fiction”. 

Denne åbning (eller lukning) skal ses i sammenhæng med ekspositionens 

tematik, således at åbning ikke bliver at forstå som en åbning fra ”noget 

indre” til ”noget ydre” (eller omvendt), men som ren og skær åbning – eller 

(verbalt) som åbnen, eksponeren. I haptikken og siden som led i tesen om 

kristendommens selv-dekonstruktion bliver åbningen et så vigtigt spor, at 

Nancy ligefrem overvejer, om hans “egentlige” spørgsmål angår “an 

absolute transcendental of opening”.314 

Foreløbig sammenfattes åbningens tematik i forhold til det cartesianske 

subjekts udsigelse (dets fabuleren) ”ego sum”. Denne udsigelse er som 

begivenhed sand, hvilket knytter an til Ego Sums epigraf, hvor Nancy citerer 

Descartes: 

hoc pronuntiatum, Ego sum, ego existo, quoties a me profertur, vel mente concipitur, 

necessario esse verum / this pronouncement, the utterance, this statement, I am, I exist, 

each time I proclaim, propose or pronounce it, each time I conceive it in my mind or 

each time it is conceived in my mind, is necessarily true.315 

 

I sin læsning af denne passage sondrer Nancy mellem udsigelse og 

udsagn, således at udsigelsen i dens karakter af begivenhed er sand uagtet 

udsagnets eventuelle sandhedsværdi. Disse betragtninger ligger i 

forlængelse af den foregående analyse, hvoraf det fremgik, at i forholdet 

 
312 Ibid., 81. AT VII 422/II.285. 
313 ES, 81. 
314 DC, 145. 
315 ES, epigraf og 84. AT VII 25/II.17. Vedr. ”each time I proclaim” se også: C, 25f. 
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mellem subjektet (konkret: Descartes) og dets (selv)fremstilling som fabel er 

afstanden væk: fabelen ”er” i sandhed subjektet – og subjektet ”er” i sandhed 

en fabel. En konsekvens af dette er, at hverken subjekt eller fabel kan 

efterlignes uden at blive noget andet, end de ”er”. Sandhed kan så at sige 

ikke ske på anden hånd, men må som begivenhed atter og atter ”finde sted”. 

Hvad angår forholdet mellem udsigelse og udsagn gør noget tilsvarende sig 

gældende, hvilket Nancy redegør for med henvisning til Émile Benvenistes 

lingvistik. Benveniste skriver: 

The performative utterance [énoncé], being an act, has the property of being unique. It 

cannot be produced except in special circumstances, at one and only one time, at a 

definite date and place. It does not have the value of description or prescription but, 

once again, of performance. […] [I]t is an event because it creates the event. Being an 

individual and historical act, a performative utterance cannot be repeated.316 

 

Set i lyset af lingvistikken bliver subjektets væren ét med dets udsigelse 

”ego sum”; alene da og dér ”er” subjektet som ”self-performation”.317 

Sagen er nu, at ”ego sum” egentlig allerede er at sige for meget. Og for at 

forfølge åbningens tematik introducerer Nancy det latinske ord for. For, 

forklarer han, betyder ”I say, I fabulate, I discourse, I perform, I am 

performing”.318 Udsigelse og fabuleren kan i denne forstand ikke adskilles. 

Men for har andre fonetiske konnotationer. I en note til teksten overvejes, 

om Nancy med introduktionen af ordet for kan være inspireret af Derrida og 

dennes tekst ”Fors”.319 Det bemærkes også, at det franske fors er afledt af det 

latinske foris, der betyder ”ude”/”udenfor” og tillige anvendes præpositionelt 

i betydningen ”undtagen”/”bortset fra”. For (1. pers. sing. præsens. ind.) er 

ganske vist afledt af verbet fari og har dermed ikke etymologisk forbindelse 

til foris.320 Men Nancy har sin filosofiske baggrund i et miljø, hvor der leges 

med forholdet mellem tale og skrift. Som med Derridas différance, gør der 

sig derfor måske noget tilsvarende gældende, når Nancy hører en forbindelse 

mellem for og fors. Han skriver således selv i en note: ”It might only be the 

case of a simple homophonic encounter; but something else could also be at 

stake in this homo(?)phony(?)”. 321  Hvad dette ”something else” ”er”, 

forklares ikke direkte. Men måske driver for/s som différance et 

homofoniens spil mellem temporisering og spatiering. Hvis; da 

 
316 ES, 84n26. 
317 Ibid., 85. 
318 Ibid. 
319 Derrida, Jacques 1986. ”Fors”, i: N. Abraham og M. Torok, The Wolf Man’s Magic 

Word: A Cryptonomy, Minneapolis: University of Minnesota Press. 
320 For disse betragtninger se oversætters note i: ES, 132n29. 
321 Ibid. 
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temporisering som dette, at for (i betydningen ”jeg taler”) sker i retning af 

mening (”ego sum”) og spatiering som dette at fors (i betydningen ”ude, 

udenfor”) markerer en adskillelse, hvor mening eksponeres for 

(ikke)mening. Hertil kommer, at for også i sig bærer levn fra det latinske 

foro (”borer”, ”gennemborer”). Nancy påpeger ikke denne yderligere 

konnotation, hvilket kan undre åbningens (og voldens) tematik taget i 

betragtning. Hvorom alting er, så etableres med for/s en åbning, der går forud 

for subjektets udsigelse. Denne åbning omgår lingvistikkens sondring 

mellem sprogbruger og sprogsystem, mellem subjekt og sprog og er ifølge 

Nancy 

internal and external to both the subject and speech. However, this for is neither a 

silence nor a noise. Both silence and noise are measured in relation to the already given 

articulation of a word. But at the extremity of for, it [ça] barely articulates itself. It 

opens itself.322 

 

Ikke som indre – ikke som ydre, ikke som stilhed – ikke som støj, men 

som et ekstremiseringens yderpunkt, lader Nancy altså for og ”det” (”it [ça]”) 

være to træk ved samme begivenhed: åbningen. En åbning ikke af men som 

et (ikke)sted hinsides sprogets og den begrebslige tænknings sondringer. Og 

hvis ligheden med Derridas différance forfølges, kan det antages, at dette 

(ikke)sted ”er” en forskelssættelse, der rummer både et aktivt og et passivt 

aspekt.323 Konkret gælder således, at selvom for og ”det” begge er træk ved 

åbningens begivenhed, så er der er forskel på at åbne og at åbnes. Og det er 

måske som en sådan intern forskel i forskelssættelsen (altså som et 

henholdsvis aktivt og passivt aspekt), at for og ”det” skal tænkes. 

Som afslutning på kapitlet ”Mundus Est Fabula” konkluderer Nancy, at et 

fokus på aspektet fremtræden-og-tilbagetrækning har vist, at noget i 

Descartes’ fremstilling endnu unddrager sig. Dette noget er det ”something 

else”, der allerede er anført og som kalder på yderligere undersøgelse. 

Nancys foreløbige konklusion kan med fordel gengives ekstensivt. 

Everywhere in this world, the I withdraws within and from its for. And it is this 

withdrawal – which is, or rather makes neither absence nor rift, neither fiction nor 

truth, but forms the ‘subject’ in a much more abysmally intimate way – it is this 

withdrawal that remains to be thought. That is to say, what remains to be thought is 

something that is not – neither a nature, nor a structure of the subject, not even it [ça] 

 
322 Ibid., 86. 
323 På samme tid som der med différance sker en fremhævelse af verbet différer’s aktive 

kerne, så oppebæres med endelsen -ance også et element af passivitet. Différance minder 

dermed om grammatikkens mediumform (Derrida 1982, 9). 
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– but something that nevertheless makes up the very act of ego, its self-position in the 

form of: it withdraws itself, and this happens to it, at the extreme point of its fabulation 

– of its saying – […]. As soon as I open the mouth, I withdraw. The place of this mouth 

does not let itself be circumscribed.324 

 

Så vidt er antydet et (ikke)sted, der vil vise sig perspektivrigt ikke mindst, 

når afhandlingen skal følge Nancys læsning af kristendommens tekst og i 

forlængelse deraf gennemfører en analyse af bønnens begivenhed. 

”Mundus Est Fabula” viser, hvorledes den filosofiske dekonstruktion 

opsøger strukturelle ligheder mellem givne teksters form og indhold, idet det 

samtidig fremgår, at disse strukturer ikke er statiske, men snarere dynamiske, 

uafgjorte og forskydelige. Følgende termer kan nu tilføjes subjektets 

vokabular: fremtræden-og-tilbagetrækning, grænse, ekstremiseringens 

bevægelse, åbning. 
 

3.1.4. “Unum Quid” 

I dette kapitel uddrager Nancy et fjerde aspekt af subjektets dynamiske 

(selv)erkendelse. Aspektet kan bestemmes som en distinktion, hvorved 

enhed og forskel i subjektet vedvarende aftegnes. En udfordring ved Nancys 

læsning af Descartes er, at det er svært at forstå kriterierne for anvendelsen 

af de respektive bestemmelser ego, ”ego”, ”I”, ”’I’”, ”subject” og ”Subject”. 

Sagen kompliceres yderligere, når Nancy læser Descartes’ ”Sjette 

Meditation” og dér støder på endnu en bestemmelse af subjektet som unum 

quid, altså som ”en slags enhed”. En slags enhed, der dog er gennembrudt af 

distinktionen mellem to substanser (res cogitans og res ekstensa) og dertil af 

en anden distinktion mellem ”ego” og substans (det vil sige de to substanser 

under ét), idet ”ego […] is not of the order in which it is necessary to 

distinguish between substances”. 325  Disse distinktioner bevares og 

ødelægges i en vedvarende dobbeltdistinktion. Dobbeltdistinktionen er 

virksom under ét, men en redegørelse for den må nødvendigvis følge en 

diskursiv linearitet og derfor er Nancys læsning af Descartes hele tiden som 

en bevægelse ét skridt frem og to tilbage. Under overfladen af denne 

bevægelse vil det vise sig, at den uklarhed, der kendetegner Nancys 

terminologi, blandt andet skyldes, at Descartes søger at bestemme sit subjekt 

både epistemologisk, eksistentielt og ontologisk (som ”cogito”, ”existo” og 

”sum”). Eftersom Ego Sum jo læses for at spore et udgangspunkt for Nancys 

haptiske vokabular, så bliver opgaven derfor i det følgende at holde fokus på 

distinktionens aspekt, uden at fortabes i den cartesianske subjektfilosofis 

aporier. 

 
324 ES, 87. 
325 ES, 97. 
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Nancy foregriber en nøjere bestemmelse af Descartes’ unum quid ved at 

beskrive det med ordet ”convulsion” (lat. convellere: ”løsriver”, ”adskiller”, 

”forvrider”). Derved opnår han flere ting på én gang. For det første markerer 

han, at Descartes’ subjekt har en dynamisk og plastisk karakter, snarere end 

en statisk og formal. For det andet associerer ”convulsion” til dekonstruktion 

eller rettere selv-dekonstruktion. Således betragtet er det cartesianske subjekt 

et system, der trækker sig sammen om sig selv som  

a complete wrenching away, a total tremor – the shaking of an edifice, which tightens, 

ties, and contracts its parts as much as it disjoints and disarticulates them, breaking the 

good order of the organization. […] It is the spasm of a system […], not when this 

system is subjected to an external cause of discord or corrosion but when it strikes 

against itself the violent blow of its own bond, of its contracture.326 

 

Når Nancy siden anskuer kristendommen som et subjekt og fremfører sin 

tese om dette subjekts selv-dekonstruktion, så er der med andre ord her i Ego 

Sum et muligt udgangspunkt for dette. En tredje ting, Nancy opnår med 

termen ”convulsion”, er, at den læner sig op af et andet ord i hans vokabular 

nemlig synkope (gr. syn: ”med”, koptein: ”slå”).  Begge ord benyttes blandt 

andet i medicinsk sammenhæng som ”forstuvning” og ”besvimelse” og 

tjener her til, at Nancy kan markere et sanseligt aspekt ved den cartesianske 

tanke. Om ”convulsion” og synkope, skriver han endvidere: ”both words are 

not without analogy, combining a putting-together with a cutting or 

wrenching away, forcing the joint by tightening it rather than breaking it 

apart”.327 Ovenfor er introduceret Derridas term brisure, der på en lignende 

måde redegør for, at enhed og forskel, forening og adskillelse kan anskues 

under ét som artikulation. I nærværende sammenhæng oversættes 

”convulsion” med sammentrækning. Og det er altså denne term Nancy lader 

danne afsæt for sin undersøgelse af, hvad Descartes i mangel af bedre må 

kalde unum quid; det vil sige subjektet som en slags artikuleret enhed. 

Selve formuleringen unum quid findes som nævnt i ”Sjette Meditation”, 

hvor Descartes skriver: 

me non tantum adesse meo corpori ut nauta adest navigio, sed illi arctissime esse 

conjunctum et quasi permixtum, adeo ut unum quid cum illo componam / I am not 

merely present in my body as a sailor is present in a ship, but […] I am very closely 

joined and, as it were, intermingled with it, so that I and the body form a unit.328 

 
326 Ibid., 88. 
327 Ibid. 
328 Ibid., 89. AT VII 81/II.56. 
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Latin tillader her en brug af me (“mig”), der i oversættelse må gengives 

“I” (“jeg”). Denne forskel skal uddybes i det følgende. Tilsvarende vil cum i 

kapitel 5 bidrage til en belysning af kristendommens kompositoriske aspekt. 

For nuværende er det vigtigste, at Nancy påpeger, at sidste del af passagen 

rettelig burde oversættes: ”I am almost mixed with my body to the point that 

I compose with it a certain unity, a something that is one”.329 Det ubestemte 

unum quid (“a certain unity”), står altså ikke alene, men ledsages af det 

tilsvarende quasi permixtum (”almost mixed”). Hvorfor er det så vigtigt for 

Descartes at sikre subjektet som et unum og et permixtum? Og hvordan skal 

det forbehold forstås, der rummes i quid og quasi? Det må være det 

overordnede spørgsmål. Men vejen til et svar er nødt til at følge en zig-zag 

bevægelse mellem Descartes’ udkast, der her hævder enhed og så – der – 

forskel. 

Som et foreløbigt afsæt bemærker Nancy, at ”Sjette Meditation”’s 

componam lader forstå, at subjektets enhed ikke kan være oprindelig, men at 

den tværtimod har karakter af komposition. Denne komposition er imidlertid 

ikke en simpel væren-side-om-side eller væren-sammen (jf. sejlerens 

adesse), men må derimod være en slags ”mixing, interpenetration, and 

reciprocity”.330 Nancy går nu tilbage til ”Anden Meditation”, hvor Descartes 

ganske vist skriver, at ”I am not that structure [compages] of limbs which is 

called a human body”331, men ifølge så vel Nancy som Descartes selv, skal 

dette udsagn ses isoleret, hvilket pointeres i ”Tredje Meditation”: ”I am now 

concerned only and precisely with that part of me which is a thinking 

thing”.332 Denne ”tænkende ting” er karakteriseret ved både at tænke og at 

være en ”ting”. Men subjektet er også i et eller andet omfang en ”sansende 

ting”, der ifølge Descartes ”’is willing,’ ’desires,’ ’imagines,’ and ’has 

sensory perceptions’”.333 Det vil sige: det spørgsmål, der skridt for skridt 

søges besvaret, er, hvorledes subjektet kan forstås dels i dets enhed som 

”tænkende” eller ”sansende” ”ting” dels i dets enhed som (tænkende og 

sansende) ”ting”. Nancy sammenfatter foreløbig disse betragtninger med 

henvisning til ”ego”, der som udsigelse ganske vist ”er”, men det er mere 

end det: 

The I that posits itself in the uttering of ego sum does not exhaust the nature or the 

substance of me [du moi], or at least such nature is not exhausted by ‘pure thought’.334 

 
329 ES, 89f. 
330 Ibid., 90. 
331 Ibid., 91. AT VII 27/II.18. 
332 ES, 92. AT VII 49/II.34. 
333 ES, 92. AT VII 28/II.19.  
334 ES, 92. 
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I den ovennævnte kæde af subtile forskydninger mellem ”ego”, ”I” og så 

videre hører altså også et ”mig” (”me”/”moi”). Dette ”mig” rører på sig i 

krydsfeltet af subjektet og har blandt andet karakter af ”ting” (”the nature or 

the substance of me”). Det kan forekomme uendeligt møjsommeligt at 

udrede, ”hvad” dette ”mig” ”er”. Men Nancy gør sig den ulejlighed og der 

er grund til at følge ham: 

The real distinction that is thus proven is the distinction of this I, ‘that is, my soul, by 

which I am what I am.’ With regard to ‘me,’ we see that the ‘thing’ that is distinguished 

in this way represents at the same time – and oddly – the whole and the part. At the 

same time, I am distinct from my body (insofar as I am a thing that thinks), and this 

me is only me insofar as it constitutes that by which ‘I am what I am,’ which does not 

exclude that I perhaps be something more than that by which I am what I am.335 

 

Med “virkelig/sand” distinktion menes her distinktionen mellem res 

cogitans og res extensa. Res cogitans er (som sjæl) det, hvorved ”jeg” er, 

hvad ”jeg” er. Nu sker det underlige (”oddly”), at ”mig” (”me”) på samme 

tid både er res cogitans (her til forskel fra res extensa) og det, der 

konstituerer res cogitans, hvilket således ikke udelukker, at dette ”mig” kan 

være noget mere (”something more”) end res cogitans. Et sted mellem disse 

distinktioner bliver ”mig” med andre ord bestemmelsen for ”the whole and 

the part”. Nancy hæfter sig ved denne ”double status of ‘me’”, for det er som 

om, der er ”a strange couple of forces, disjunction and contraction at the 

same time, exerting themselves on me”.336 Det samme forklares på en lidt 

anden måde, når han skriver: 

What I am – the whole and veritable being of what I am that affirmed itself as existing 

in the statement of this existence […] – must be distinguished from that by which I am 

what I am. And it is in the same movement that ‘I, that is, my soul’ distinguishes itself 

from my body. Consequently, the distinction is well formed only if it is posited 

simultaneously between me and the body and between two things that are mine – two 

things that belong to me, and perhaps two things that are me, or in the in-between-two-

things of me.337 

 

Her lader Nancy distinktionen mellem res cogitans (”that by which I am 

what I am”) og res extensa (“the body”) være særligt markant. Samtidig 

hævder han distinktionen mellem ”I” og de to ”ting” (res), der er ”mine”. 

 
335 Ibid., 95. 
336 Ibid. 
337 Ibid., 96. 
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Men i denne dobbeltdistinktion er en enhed, der angår forholdet mellem dét, 

i ”mig”, der konstituerer res cogitans (idet ”ego” udsiges som eksistens) og 

res cogitans. Denne enhed (res) gør det for sin del muligt for Nancy at sondre 

mellem ”the I-subject of the uttering existence” og ”the I-thinking 

substance”338. Men ikke så snart er denne sidste forskel mellem ”the I-subject 

of the uttering existence” og ”the I-thinking substance” etableret, før Nancy 

(idet han følger Descartes) på ny betoner det enhedsmæssige aspekt. Han 

lader de to bestemme under ét som ”the subject-substance that thinks”, om 

hvilket det gælder, at det er ”wholly distinct from extension”.339 Retoriske 

spørgsmål er her: hvorfor gør Nancy sig al denne ulejlighed med at følge 

Descartes i disse endeløse bevægelser frem og tilbage mellem enhed og 

forskel? – hvorfor følger afhandlingen Nancy i denne zig-zaggen – og kunne 

læsningen af Ego Sum ikke bare bringes til hvile i en formal bestemmelse af 

den gennemgribende distinktion? Nej. Som det gentagne gange er betonet, 

søger Nancy at fremdrage den cartesianske (selv)fremstilling i dens 

begivenhedskarakter. Han vil blandt andet vise, at cogito’et for Descartes 

”er” dette at tænke. Vil man som læser gribe denne pointe, er man nødt til 

selv at tænke. Og dette ikke med henblik på at falde til hvile, men for i 

tankens forskudte, exorbitante bevægelse at erfare, at man tænker. Der er 

med andre ord ingen omveje. Omvejen ”er” vejen. Og den går videre. Eller 

rettere; vender tilbage. 

”The subject-substance” er altså forskelligt fra ”the extended-substance”. 

Og forskelligt idet det er u-udstrakt i modsætning til udstrakt. Nancy citerer 

Descartes, der skriver: ”Even though the mind is united to the whole body, 

it does not follow that it is extended throughout the body, since it is not in its 

nature to be extended, but only to think”.340 Denne betoning af distinktionen 

mellem det u-udstrakte og det udstrakte er en konsekvens af hævdelsen af en 

indbyrdes enhed. Men en særlig enhed. Ikke som nævnt ovenfor en enhed 

mellem to respektive enheder i en simpel væren-side-om side. Men derimod 

en enhed mellem det, der er så forskelligt, at det ene ikke kan stå i vejen for 

det andet: 

Rather than disperse itself throughout the body, only that which is not extended can 

unify itself to the body.341 

 

 
338 Ibid., 97. 
339 Ibid., 97. 
340 ES, 98. AT VII 388-89/II.266. 
341 ES, 98. 
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Inkommensurabiliteten mellem det u-udstrakte (”the subject-substance”) 

og det udstrakte (”the extended-substance”) bliver her forudsætning for, at 

”en slags enhed” (unum quid) kan gøre sig gældende. 

Dette skal uddybes, men foreløbig er der anledning til at overveje, om 

substantialitet (det fælles ”substance”, res) må forstås anderledes end i lyset 

af modsætningen mellem det u-udstrakte og det udstrakte. Svaret er ja. Og 

fører dermed midlertidigt tilbage til ”the subject-substance” ikke i dets 

forskel fra ”the extended-substance”, men nu – igen – i dets egen, indre 

forskel mellem ”the I-subject of the uttering existence” og ”the I-thinking 

substance”. Det første (”the I-subject of the uttering existence”) udsiger ikke 

hvad som helst; det udsiger ”ego”. Dog ikke sådan at forstå, at der under 

(sub) udsigelsen hviler (stasis) et ego, der som sub-stans udsiger sig. Ego 

bliver derimod til (som ”subex”342) i og med udsigelsens begivenhed. Denne 

substans har en prekær karakter og dog ”er” den. Udsigelse, begivenhed og 

distinktion bliver her tre sider af den samme sag, der under ét gør det klart, 

at ja, substantialitet må tænkes anderledes. Nancy forklarer: 

[W]hat Descartes distinguishes […] in establishing it [the ”pure” uttering: ego] as sub-

stance is at the same time nothing else or nothing more than distinction itself, that is, 

this absolute distinction that can only appear with “ego”: saying I is not to say anything 

distinct, or to posit a distinct substance, but to produce the distinction from every thing 

(and from every judgment with regard to the reality and/or the truth of a thing). I 

withdraw, and I distinguish myself: It is I who distinguishes and withdraws me.343 

 

Således betragtet gør aspektet fremtræden-og-tilbagetrækning det muligt 

at tænke dét, der i det foregående afsnit ikke lod sig tænke. Det var da 

tilbagetrækningen i udsigelsen, der voldte problemer: ”it is this withdrawal 

that remains to be thought”, skrev Nancy. Og han præciserede (hvorfor det 

skal gentages), at 

what remains to be thought is something that is not – neither a nature, nor a structure 

of the subject, not even it [ça] – but something that nevertheless makes up the very act 

of ego, its self-position in the form of: it withdraws itself, and this happens to it, at the 

extreme point of its fabulation – of its saying – […].344 

 

Nu (hvor Nancy explicit forholder sig til “the very act of ego”) står det 

klart, at denne handling – denne begivenhed – sker i og med ”the I-subject 

of the uttering existence”, idet ”ego” ved at markeres som forskelligt fra 

 
342 Ibid., 108. 
343 Ibid., 99. 
344 Ibid., 87. 
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enhver “ting” (“to produce the distinction from every thing”) også trækker 

sig tilbage fra sig selv som ”ting” (som ”the I-thinking substance”). Det er 

det, der menes, når Nancy skriver: “I withdraw, and I distinguish myself: It 

is I who distinguishes and withdraws me”. På en mærkelig måde kan ego 

måske hævdes ”at være på besøg” i den ”ting”, det (ikke) selv ”er”. Men det 

må i så fald være et kort besøg; så kort at det ingen udstrækning har, men 

alene som et yderpunkt udgør overgangen mellem fremtræden og 

tilbagetrækning. Konkret placerer Nancy dette (ikke)sted i ego’s udsigelse, 

det vil sige i dette  

ego, who ‘stands,’ so to speak, only on the outermost tip of its utterance – ego, who is 

no other ‘thing’ than the withdrawal within and from its own for.345 

 

Som en foreløbig sammenfatning på disse komplicerede overvejelser må 

gælde, at den tilbagetrækning, der i det foregående afsnit forblev ubestemt, 

nu kan anes. Det samme er tilfældet med hensyn til det ”something else”, der 

forblev uafklaret. Med dette afsnits kobling mellem tilbagetrækning og 

distinktion i ego’ets udsigelse er der således nu er et bud på, hvad dette 

”something else” ”er”: det ”er” den dobbeltdistinktion, der virker i og ”er” 

”ego”. En dobbeltdistinktion, der (med tanke på det foregående afsnits for/s) 

kan antages at rumme både et aktivt og et passivt aspekt. 

Der er som nævnt ingen omveje i det felt, Nancys læsning bevæger sig i. 

Det er vigtigt at huske, når den vedvarende zig-zaggen mellem enhed og 

forskel forvirrer. Nancy skriver som ovenfor citeret, at det cartesianske 

subjekt viser sig i en stadigt mere “abysmally intimate way”346 og denne 

beskrivelse er meget rammende. For bevægelsen i subjektets topografi går 

lidt frem, lidt tilbage, lidt op, lidt ned – som over en afgrund. Det er 

udmattende og irriterende ikke rigtigt at nå nogen vegne. Men det er samtidig 

en vigtig erfaring med læsningens (og subjektets) begivenhed. 

 Kapitlet ”Unum Quid” og dermed også Ego Sum som helhed nærmer 

sig en afslutning. Det er således fremgået, at Descartes’ univers er optikken 

og at han følgelig i sin teoretiske (selv)fremstilling forsøger at etablere 

forudsætningerne for et indirekte selv-syn. Noget kommer imidlertid i vejen 

for dette selv-syn og her ved afslutningen af Ego Sum står det klart, at det er 

ego, der som ”ting” spærrer for sig selv. For ego ”er” jo også en ”ting”, 

hvilket er antydet ved me og måske er det netop anerkendelsen af dette 

forhold, der kan bringe den cartesianske subjektfilosofi videre. Et bud på en 

sådan videreførelse er Nancys omtolkning af selv-syn til selv-berøring i den 

haptiske ontologi. Så vidt når han ikke i Ego Sum, om end det i tekstens 

 
345 Ibid., 100. 
346 Ibid., 87. 
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afslutning netop bliver temaer som sansning og erfaring, der bringes i fokus. 

I korte træk gælder således, at distinktion (forskel) kan tænkes, men enhed 

må erfares. Det betyder, at ego ikke kan komme ”bag om” sig selv. En ”ting” 

står i vejen og det er me, hvilket viser sig som den sammentrækning, Nancy 

introducerede i begyndelsen af kapitlet. Og dét netop i det yderpunkt hvor 

ego markeres som forskelligt fra enhver “ting”, idet det trækker sig tilbage 

fra sig selv som ”ting”. Dér stilles ego overfor en ”sensuous opacity” eller 

”obscurity”, der dog ifølge Nancy ”constitutes the instantaneity of clarity”.347 

Men det er en klarhed af en anden art end tænkningens. Nancy skriver, at 

subjektet “convulses”, idet 

[a] contracture more powerful than mere evidence (…) fixes it in the pose of Subject 

and hence unites it with itself, but this pose disarticulates it, or contracts its articulation 

up to the point of deformity. […] The evidence of ego’s being comes to the subject 

through a very different path than that of a recognition, reflection, or speculation. […] 

Ego posits itself, imposes itself, happens and comes to itself less through the gathering 

into an image of its membra disjecta, than through the convulsion in which it tears 

itself apart and binds itself together at the same time, in a punctual identity that […] 

only occurs at its own extremity, in a spasm that articulates and dismembers it, that 

articulates it only in dismembering it.348 

 

Igen gælder, at Nancy anskuer det cartesianske subjekt som et system, der 

i en sammentrækningens selv-dekonstruktion på samme tid bevares og 

ødelægges. Sammentrækningen virkes ikke udefra, men sker, idet systemet 

støder på sit eget indre. Det er og kan dog ikke være en enhed af det 

forskellige; af det u-udstrakte og det udstrakte. Det betyder, at den tanke, der 

forsøger at tænke dette system (i Descartes’ tilfælde, den tanke, der ”er” dette 

system) tilsvarende støder mod dens egen indre grænse. 

Descartes forklarer dette i en brevveksling med prinsesse Elisabeth af 

Bøhmen, hvori han blandt andet skriver: 

It does not seem to me that the human mind is capable of forming a very distinct 

conception of both the distinction between the soul and the body and their union; for 

to do this it is necessary to conceive them as a single thing and at the same time to 

conceive them as two things: and this is absurd.349 

 

Descartes har vejledt prinsessen i hendes meditationer og således ført 

hende til en erkendelse af forskellen mellem den u-udstrakte sjæl og den 

 
347 Ibid., 103. 
348 Ibid., 103f. 
349 Ibid., 108. AT III 693/III.227. 
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udstrakte krop. Men enheden kan ikke erkendes ved meditation, idet ”it is 

the ordinary course of life and conversation, and abstention from meditation 

[…], that teaches us how to conceive the union of the soul and the body”.350 

I det foregående er udtrykket “inner awareness” nævnt i forbindelse med 

subjektet, der ikke deduktivt (”ergo”), men som i et spring erfarer ”cogito 

[…] sum”. Spørgsmålet meldte sig da: er Descartes og Nancy intuitionister? 

Nu hvor temaet erfaring atter bringes i spil, er der igen grund til at spørge: er 

der andet alternativ til mediation end umiddelbarhed? Ja, og det er dette 

alternativ, der søges, når Descartes anbefaler prinsessen en ”abstention from 

meditation”. Ifølge Nancy er en ”abstention” imidlertid allerede virksom i 

meditationen, nemlig i forhold til den enhed subjektet ”er”. Erfaringen bliver 

således betragtet ikke en umiddelbarhed, men en dobbelt “abstention”, idet 

den består i at ”abstain from abstaining myself”.351 Ved at insistere på denne 

dobbelte ”abstention” placerer Nancy sig et sted ”før” de sondringer mellem 

mediation og umiddelbarhed, der volder problemer.  Dette sted er 

udsigelsens åbne, transkategoriale felt, hvor ”myself” træder frem og 

trækkes tilbage. Findes et sådant sted, et sådant felt, et sådant “myself”? 

Svaret afhænger af, hvad man forstår ved “findes” og dermed melder 

spørgsmålet om substantialitet sig på ny. ”Now, what is substantiality?”, 

spørger Nancy. Og svarer: ”In the tradition that Descartes makes use of and 

diverts, it is the fact of being a subject, a subjectum, rather than of belonging 

to a subject”.352 Men det cartesianske subjekt er “a subject that cannot be 

named or posited as such. It is the subject, that cannot be sub-jected”.353 I 

videre forstand indvarsler Descartes ifølge Nancy på denne måde en 

forestilling om mennesket som frit med hensyn til funktionalitet og 

bestemmelse. Konkret gælder, at der ikke under (sub) udsigelsen hviler 

(stasis) et subjekt, der som sub-stans kan udsige et ”myself”. Og dog kan 

subjektet erfare ”sig”. ”Hvad erfarer ”sig” som hvad?”, bliver her det oplagte 

spørgsmål. Det gør cogito – som ”en slags enhed” (unum quid), svarer Nancy 

og lader dermed de mange spor i Ego Sum samles: 

Even though it is never said explicitly, the experience of the union must be implied – 

be it only obscurely – in that of the cogito. What I experience constantly, how would 

I not experience it also, and perhaps first and foremost, each time I say: I am, I exist. 

It is unum quid who pronounces ego. And it is this experience, single and double at 

the same time, that remains, at the moment where it takes place, impossible to 

establish. ‘Constantly,’ ‘each time,’ it is what happens immediately without being 

produced, constructed, or demonstrated. Unum quid, a something that is neither-soul-

 
350 ES, 108. AT III 692/III.227. 
351 ES, 109. 
352 Ibid., 105. 
353 Ibid. 
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nor-body, opens its mouth and pronounces or conceives: ego sum. Besides, this is still 

saying too much. Unum quid does not have a mouth that it could manipulate or open, 

no more than it has an intellect that it could exert to reflect upon itself. But something 

– unum quid – opens (it would therefore have the appearance or shape of a mouth) and 

this opening articulates itself (it would therefore have the appearance of discourse, 

hence of thought), and this articulated opening, in an extreme contraction, forms: I. As 

a result, convulsed, it forms itself into an I, it feels itself I, it thinks itself I. I touches 

and fixes itself making – saying – I.354 

 

Før en sondring mellem sjæl og krop (ord og mund) sætter Nancy altså “a 

something that is neither-soul-nor-body”. Dette “something” kan berøre 

”sig”, omend berøringen i sammentrækningens og åbningens dobbeltstruktur 

sker et (ikke)sted og dermed har karakter af (ikke)berøring. Trods dens 

paradoksalitet kan denne berøring altså erfares. Og erfares af cogito. Dette 

fordi subjektet er cogito. Igen er det vigtigt at huske, at der i det cartesianske 

system ikke er et hvad bag den tænkende tanke. Cogito er ”the structure of 

the sub-jectum itself”.355 Hvilket sagt på en anden måde betyder, at cogito’s 

(selv)erfaring er ”the experience of the sub without stasis or stance”.356 

Dobbeltdistinktionen slår her om i en uventet enhed mellem ”the I-subject of 

the uttering existence” og ”the extended substance”; en enhed givet ved den 

”inner awareness”, der ikke er en mulighed for ”the I-thinking substance”. 

Det er ikke mærkeligt, at prinsesse Elisabeth havde svært ved at følge 

Descartes i hans meditationer over forskellen mellem tanke og krop. Endnu 

mindre mærkeligt er det, hvis hun fandt det vanskeligt at afholde sig fra at 

meditere og således afholde sig fra at afholde sig fra ”sig selv”. Men det var 

ifølge Nancy denne dobbelte ”abstention”, Descartes anbefalede hende, for 

at hun derved kunne overgive sig til en (selv)erfaring af subjektet som en 

enhed uden ”stasis” eller ”stance”. Et subjekt, der tilmed “infinitely ruins 

itself and collapses into the abyss”357, idet det som cogito, når dets egen indre 

grænse. 

Meget kan cogito altså tænke, men ikke sig selv, idet det tænker (og for 

den sags skyld erfarer). For at få et indirekte glimt af sig selv (eller strejfe 

sig selv) må det bevæges ud fra sig selv som excogitatio. Det er det, der sker 

i sammentrækningens og åbningens dobbeltstruktur. Dér ser cogito uset sig 

selv, hvilket Nancy beskriver med en sætning af Freud: ”Psyche is extended, 

 
354 Ibid., 107. 
355 Ibid., 105. 
356 Ibid., 108. 
357 Ibid., 109.  
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knows nothing about it”.358 Formuleringen har en særlig virkningshistorie i 

Nancys tekster, men den har sit udspring i den cartesianske apori mellem det 

u-udstrakte og det udstrakte. Ude-af-sig-selv bevares og ødelægges cogito på 

ny og på ny. Nancy afslutter Ego Sum ved at forklare denne excogitation: 

The subject ruins itself and collapses into this abyss. But ego utters itself there. It 

externalizes itself there, which does not mean that it carries to the outside the visible 

face of an invisible interiority. It means, literally, that ego makes or makes itself into 

exteriority, spacing of places, distancing and strangeness, that make up a place, and 

hence space itself, primordial spatiality of a true outline in which, and only in which, 

ego may come forth, trace itself out, and think itself.359 

 

Denne ego’s eksternalisering giver Nancy siden et eget navn nemlig 

exscribing. Udtrykket bærer i sig referencer til Derridas arke-skrift og 

afspejler i Nancys haptik en alternativ forståelse af krop som skrift. I teksten 

”Elliptical Sense” skriver Nancy således: ”The experience named ‘writing’ 

is this violent exhaustion of the discourse in which ‘all sense’ is altered, not 

into another or the other sense, but in this exscribed body”.360 

Under overfladen på dette afsluttende kapitel i Ego Sum findes yderligere 

ansats til to temaer i Nancys senere værk bestemt ved termerne sense (der i 

afhandlingen gengives på engelsk, fordi ordet rummer en bred vifte af 

betydninger) og fald. Med hensyn til sense gælder, at termen dækker unum 

quids implicitte modsætning som ”improbable unity of thought and 

extension” 361 , idet den både har konnotation til mening (”thought”) og 

sansning (”extension”). Dertil kommer, at sense også rummer et 

retningsgivende aspekt, hvilket Nancy påpeger i forordet til den engelske 

udgave af Ego Sum: ”’Sense’ entails a sending or a referral to another, be it 

the same addressed or envisaged as other”.362 Med hensyn til fald rummer 

termen en mulighed for at gribe over modsætningen mellem tanke og krop. 

Faldet bliver her billede på et såvel epistemologisk som eksistentielt og 

ontologisk vilkår, hvilket i slutningen af Ego Sum antydes med en 

henvisning til Heidegger, idet Nancy etablerer en forbindelse mellem 

Heideggers bestemmelse af tænkning som dette at rydde (Räumen363) og det 

 
358  Sætningen findes i: Freud, Sigmund. ”Aufzeichnungen”, i: Schriften aus dem 

Nachlass: 1941, i Gesammelte Werke, 17, Frankfurt: Fischer, 152. I forskellige skikkelser 

vender formuleringen tilbage i flere af Nancys tekster (se: Kapitel 4. Corpus’ nomenklatur 

(ekstension og fald)). 
359 ES, 112. 
360 ”Elliptical Sense” (herefter: EllS), i: Nancy 2003, 111. 
361 ES, 106. 
362 ES, viii. 
363 ES, 112. Der henvises 138n50 til Heideggers tekst ”Aus der Erfahrung des Denkens”, 

i: GA 13, 206. 
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cartesianske subjekt som åbning. I denne åbning – eller som denne åbning – 

er subjektet ”kastet”, idet udsigelsen ”ego” er ”an opening within and 

through which I is indeed properly thrown”.364 Det er overraskende, at Nancy 

her i slutningen af Ego Sum bruger dette billede. For der er forskel på fald 

og kast, både i Heideggers filosofi og i fysisk-kinetisk forstand. Som nævnt 

i redegørelsen for afhandlingens metode optager faldet Heidegger i hans 

tidlige filosofi, hvor han beskæftiger sig med den begrebslige tænknings 

Ruinanz og først senere udvikles forestillingen om Da-Sein’s kastethed 

(Geworfenheit).  

“Unum Quid” har anskueliggjort, hvorledes den filosofiske 

dekonstruktion afstår fra at parafrasere og konkludere, for i stedet at bryde 

læsningen op indefra og derved artikulere en stadig selv-differens. Det er 

tillige fremgået, hvorledes der redegøres for de læste teksters implicitte 

dynamik i en transkategorial diskurs. Følgende termer kan nu tilføjes 

subjektets vokabular: distinktion, sammentrækning (synkope), selv-berøring, 

exscribing, sense og fald. 
 

3.2. Subjektets vokabular og topografi 

Ego Sum er nærlæst. Der er en grad af uselvstændighed forbundet med at gå 

frem på denne måde og det kan derfor kritiseres, at Nancys læsning af 

Descartes har fået lov at stå uimodsagt. Men Descartes’ filosofi som sådan 

er ikke afhandlingens anliggende. Opgaven har derimod været at gøre en 

konkret erfaring med dekonstruktion in actu; i slutningen af hvert afsnit er 

de væsentligste indsigter deraf anført. Der er tillige fremdraget en række 

formale træk ved subjektets dynamiske (selv)erkendelse. Disse kan nu 

sammenfattes som subjektets vokabular: 
 

eksposition 

dobbeltbevægelse 

eksces 

yderpunkt 

modsætning i enhed 

operativitet 

eks- 

berøring 

tanke-krop 

kræfter 

 
364 ES, 138n50. 
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vægt 

forskydning 

medie (integumentum) 

materialitet 

artikulation 

topografi 

fremtræden-og-tilbagetrækning 

grænse 

ekstremiseringens bevægelse 

åbning 

distinktion 

sammentrækning (synkope) 

selv-berøring 

exscribing 

sense 

fald 
 

De anførte termer er ikke at betragte som objektive og indbyrdes 

uafhængige begreber. De indgår derimod i det cartesianske subjekts 

dynamiske (selv)erkendelse og dermed i en samtidighed af bevarelse og 

ødelæggelse, passivitet og aktivitet, der artikuleres af indbyrdes 

distinktioner. Subjektet kan således også betragtes som et felt af kræfter i 

spil, som en topografi. I filosofiske værker ses det af og til, at grafiske 

fremstillinger illustrerer komplekse sammenhænge. Således bringer for 

eksempel Nancy og Lacoue-Labarthe i deres læsning af Lacan hans diskurs 

”into view”.365 Nedenstående tegning skal ses som et tilsvarende forsøg på at 

tegne konturerne af den subjektets topografi, der senere bestemmes som 

corpus i Nancys haptiske ontologi. Tegningen prætenderer ikke at være en 

repræsentation af subjektet, men gengiver den tanke, der forsøger at få blik 

for det. 
 

 
365 TL, 107. 
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Descartes anbefaler prinsesse Elisabeth en ”abstension”; hun skal afstå fra 

at meditere, for derimod at erfare subjektet som en enhed uden ”stasis” eller 

”stance”. Afhandlingen har i læsningen af Ego Sum forsøgt noget tilsvarende 

ved at fokusere på den erkendelsens operativitet, der er vigtig for så vel 

Descartes som Nancy. Dette også i overensstemmelse med afhandlingens 

eget metodiske valg med hensyn til at lade den formale indikation udgøre et 

værn (Abwehr) mod begrebsliggørelse. Nancys læsning af det cartesianske 

subjekt skal derfor i det følgende heller ikke gøres til hvad, det ikke er: et 

sub-jekt, der som enhed og væren ville kunne redegøres for i en diskurs med 

begyndelse, midte og afslutning. Sådan ”er” Descartes’ subjekt ifølge Nancy 

ikke; det er derimod uden hoved og hale – ”acephalic and aphallic”.366 

Afhandlingen respekterer dermed den uafgjorthed, der i Ego Sum associeres 

til selv-udsigelsens begivenhed og de formale træk ved subjektets dynamiske 

(selv)erkendelse skal derfor forblive spredt ud i en nomenklatur, hvor de ét 

for ét beskrives ”tentativt i retning af en mulig fuldbyrdelse”.367 Ad denne 

 
366 C, 13. 
367 Ruin 2003, 122. 
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omvej vil der etableres forudsætninger for, at Nancys tese om 

kristendommens selv-dekonstruktion siden kan læses indefra ved hjælp af 

det haptiske vokabular.  
 

Afhandlingens overordnede spørgsmål vedrørende det kristne gudsbillede i 

dets enhedskarakter og dette spørgsmåls fokus i Nancys undersøgelse af 

mono-’s implicitte dynamik har i læsningen af Ego Sum betydet en særlig 

opmærksomhed på Descartes’ bestemmelse af subjektet som unum quid og 

quasi permixtum. Det er således fremgået, hvorledes en dobbeltdistinktion 

og sammentrækning i dette subjektets selv-udsigelse på samme tid bevarer 

og ødelægger subjektet som enhed. Disse iagttagelser supplerer, hvad der i 

afhandlingens indledning er anført med hensyn til selv-differens og 

udsigelsens apori. I udarbejdelsen af nomenklaturen skal et tilsvarende fokus 

på enheds-strukturen være retningsgivende for redegørelsen for de 

respektive formale træk. Ligeledes vil der være en særlig opmærksomhed på, 

hvad der i det foregående er anført som grænse, distinktion og 

dobbeltdistinktion. Dette fordi disse peger i retning af det distinkte og dermed 

det hellige. Vigtigt er det i den forbindelse, at det haptiske vokabular ad den 

vej bidrager til at belyse afhandlingens foreløbige, formale og minimale 

bestemmelse af det hellige som det, der ikke må berøres og ikke lader sig 

berøre. 
 



Kapitel 4 - Corpus’ nomenklatur 
 

Nancys haptiske semantik tilbyder et sprog for den implicitte dynamik i et 

subjekt, der ingen-ting ”er” bortset fra måden, hvorpå dets differens-struktur 

artikuleres. Eftersom Nancy bestemmer kristendommen som et subjekt, er 

den haptiske semantik med andre ord også en adgang til at afdække en mulig 

selv-differens i kristendommen, nærmere bestemt i det mono- der er dens og 

Vestens grundparadigme. Afhandlingen forfølger disse sammenhænge i 

dens overordnede forsøg på at gentænke det kristne gudsbillede i dets 

enhedskarakter. Derfor er det af afgørende betydning at få klarhed over det 

haptiske vokabular.  

Et første skridt dertil er gjort gennem nærlæsningen af Ego Sum på 

baggrund af hvilken, der nu foreligger en liste over subjektets vokabular og 

en skitse til dets topografi. Hvis afhandlingen skal lykkes med at læse 

Nancys tese om kristendommens selv-dekonstruktion indefra og dermed ved 

hjælp af Nancy, så må listen og tegningen imidlertid nuanceres yderligere. 

Blot kan en lineær fremstilling ikke afspejle de dynamiske aspekter af det 

haptiske vokabular og af det subjekt (corpus), det er et sprog for. “A corpus 

isn’t a discourse, and it isn’t a narrative”368, skriver Nancy. Han (og dermed 

afhandlingen) må derfor foreløbig finde en anden fremstillingsform; en 

nomenklatur. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med 

afhandlingens læsestrategiske takt, herunder den anerkendelse af 

begrebsliggørelsens foreløbige karakter, der er anført med henvisning til den 

formale indikation.  

I det følgende skal der gøres nogle få nedslag i læsningen af Ego Sum. 

Derefter introduceres nomenklaturen, der med afsæt i subjektets vokabular 

udfolder corpus term for term som et åbent felt af kræfter i spil.  
 

4.1. Fra Ego Sum til corpus’ nomenklatur 

Af Ego Sum er det fremgået, at Descartes bestemmer sit subjekt både 

epistemologisk, eksistentielt og ontologisk (som henholdsvis ”cogito”, 

”existo” og ”sum”) og at der er en direkte sammenhæng mellem måden, 

hvorpå Descartes viser (eksponerer) dette subjekt og dermed ”sig selv”. 

Nancy viderefører begge spor, når han for eksempel i ”Corpus” lader sin 

læser strejfe, taste og famle sig frem. ”Corpus” aftegner således ikke et 

generelt subjekt, men lader derimod sin læser som i punktform og som en 

skitse ane måden, hvorpå subjektet (corpus) ifølge Nancy tænker, bliver til 

og ”er”. 

 
368 C, 51. 
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Subjekt og corpus er i Nancys sammenhæng at forstå synonymt. I ”On the 

Soul” skriver han således om den ”krop”, der egentlig er at forstå som en 

transkategorial ”sjæle-krop” (eller: tanke-krop), at: 

we should not say that this is the property of a subject or of an ego, but that it is the 

‘Subject.’ And even ‘subject’ is extremely fragile, since we should say, not that ‘I,’ 

body, am touched and touch in turn – that I’m sensed – but rather try to say (and this 

is the whole difficulty) that ‘I’ is a touch. ‘I’ is nothing other than the singularity of a 

touch, of a touch that is always at once active and passive, and that, as a touch, evokes 

something punctual.369 

 

Når der i det følgende citeres fra Nancys tekster, så vil “krop” (“body”) i 

vid udstrækning skulle læses som corpus. Og corpus må for sin del ses som 

et subjekt, om hvilket det gælder, at det er ”a touch”. En berøring altså, der 

rummer så vel et aktivt som et passivt aspekt og dertil fremkalder ”something 

punctual”. Inden nomenklaturen breder Nancys subjekt (corpus) ud, skal 

kort repeteres, hvad læsningen af Ego Sum har bidraget med.  

I omsætningen fra det cartesianske subjekt til Nancys corpus gælder 

foreløbig, at corpus ikke skal tænkes som et ”noget”, der bevæges 

henholdsvis frem eller tilbage i forhold til ydre, givne punkter, der i større 

eller mindre grad kan berøre og berøres. Corpus er derimod at bevæge/s i 

eller som et dynamisk felt af kræfter. Disse kræfter lader sig bedst forstå i 

lyset af corpus som eksponeret. Og ikke eksponeret for hvad som helst, men 

for ”sig selv” som faldende vægt. Corpus falder blot ikke til jorden som 

dødvægt. Corpus er nemlig ikke masse, men materialitet. Og materialiteten 

artikuleres atter og atter som en dobbeltbevægelse af modsætning-i-enhed. 

Corpus’ bevægelse rummer således dets egen, indre modbevægelse, dets 

egne, indre yderpunkter. Eller måske rettere: dets eget ene og eneste indre 

yderpunkt. Nemlig dér, hvor de klassiske dikotomier tanke og krop, fornuft 

og sansning, sjæl og legeme, det u-udstrakte og det udstrakte omsættes til 

forholdet mellem det vægtløse og vægt. Det vægtløse har ingen udstrækning, 

vægt er ”ud-strækning”.370 Idet corpus ”er” denne umulige enhed, i hvilken 

det forskellige eksponeres gensidigt, gælder nu, at eftersom berøring 

fremkalder ”something punctual”, så er dette punktuelle berøringens eget 

indre; dér hvor det, der ikke lader sig berøre, berøres.  Nancy skriver, at ”by 

definition, this point can neither be reached nor approached”.371 Ikke desto 

mindre forestiller han sig en måde, hvorpå der ville kunne redegøres for 

corpus’ eksorbitante og dog så eksakte372 dynamik: 

 
369 OtS, 131. 
370 C, 95. 
371 ES, 17. 
372 Derrida 2005a, 26. 
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[W]e’d need a corpus: a catalogue instead of a logos, the enumeration of an empirical 

logos, without transcendental reason, a list of gleanings, in random order and 

completeness, an ongoing stammer of bits and pieces, partes extra partes, a 

juxtaposition without articulation, a variety, a mix that won’t explode or implode, 

vague in its ordering, always extendable.373 

 

Et katalog, en opremsning, en liste, altså. Dér forestiller Nancy sig corpus 

udfoldet. Som fra sten til sten, fra punkt til punkt. Blot er disse punkter ikke 

at forstå som selvberoende. I den forbindelse mindes om introduktionens 

henvisning til betegnelsen kommunitet, der redegør for et spil mellem del og 

helhed, hvorved eksistens konstitueres respektivt. Ofte anvender Nancy også 

det parallelle udtryk partes extra partes, der ikke er at forstå således, at der 

”først” er pars og pars, der ”så” indgår i en slags væren-side-om-side i lighed 

med den cartesianske sejlers ad-esse. Det er snarere den anden vej rundt, 

således at de respektive partes “bliver til“ til ved extra: “The ”extra” is not a 

”pars” among other ”partes,” but an imparting of parts. Imparting, partition, 

departure”.374 I forhold til corpus’ nomenklatur er dette perspektiv vigtigt. 

De enkelte termer i det katalog, Nancy forestiller sig, skal således ikke læses 

som selvstændige begreber, men derimod som indbyrdes forbundne træk: de 

bliver til i en gensidig eksponering eller åbning. Nancys egne tekster er 

således fulde af kataloger, opremsninger og lister. Dette fordi 

[t]here would have to be a corpus of such infinite simplicity: a drop-by-drop 

nomenclature of bodies, a list of their entries, a recitation itself enunciated out of 

nowhere, and not even enunciated, but announced, recorded, and repeated, as if I say: 

foot, belly, mouth, nail, wound, hitting, sperm, breast, tattoo, eating, nerve, touching, 

knee, fatigue…375 

 

I ”Corpus” er der særligt mange lister.  Dråbe for dråbe, ord for ord breder 

de den haptiske ontologi ud. Denne metonymiske sideordning er det formale 

udtryk for opgøret med et hierarkisk repræsentationsunivers, hvor mening, 

sandhed og væren hviler under fremstillingen. Men der ”er” intet under 

corpus; i den henseende er Nancy eksponent for en slags 

”overfladefilosofi”.376 

Afhandlingen forsøger at etablere den nomenklatur, Nancy efterlyser. Og 

den følger hans anvisninger med hensyn til denne nomenklaturs 

 
373 C, 53. 
374 Ibid., 29. 
375 Ibid., 57. 
376 Heri også det politiske, demokratiske aspekt af hans tænkning, dvs. et opgør med 

centrale magtstrukturer til fordel for interaktion mellem ligeværdige. 
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udgangspunkt og orden. ”As if I say”, skriver Nancy således og viderefører 

dermed Descartes’ fremgangsmåde, når denne lader henholdsvis pennen, 

lærredet, masken og fabelen være medier for sin fremstilling velvidende, at 

der dermed etableres en fiktion, men at fiktionen kan rumme dens egen 

sandhed og orden. Descartes skriver om sin fremstilling, at ”what we shall 

do is to invent an order [sed tamen aliquem fingimus]”377 og Nancy åbner for, 

at nomenklaturen kan udfoldes ”in random order and completeness”. 

Eftersom det altså står frit for at vælge en orden i afhandlingens valgte 

udgangspunkt, så lader afhandlingen det mindst originale gælde: alfabetets 

rækkefølge.378 

Fra term til term vil bevægelsen gå gennem subjektets vokabular. 

Udgangspunktet vil hele tiden være Ego Sum, hvorfra indsigter først 

repeteres for derefter at gøre nedslag i et udvalg af Nancys senere tekster. 

Dette bevirker en vis redundans. Tilsvarende forklares de enkelte termer i 

”an ongoing stammer of bits and pieces”, hvor for eksempel berøring 

forklares ved grænse og grænse ved berøring, hvilket betyder, at corpus til 

tider kan fremstå som en frustrerende tautologi. Helt konkret vil visse citater 

dukke op flere steder, men dette er et bevidst valg med tanke på 

forskydningens tematik; ”det samme” vil ikke være ”det samme” fra sted til 

sted. I det hele taget vil der være ret mange direkte citater. Også dette er et 

valg. For hvis Nancys tekster i for høj grad parafraseres, mistes effekten af 

hans særlige, affirmative skrivestil. Ophobningen af citater vil kunne føles 

massiv, men den tanke-krop, Nancy søger at fremskrive, har ”selv” en 

uomgængelig material karakter, som det næsten i fysisk forstand koster 

kræfter at brydes med. Derridas On Touching vil tjene som supplement 

undervejs, ligesom hans terminologi af og til inddrages. Tillige refereres 

enkelte gange til blandt andre Aristoteles, Kierkegaard og Heidegger. 

Afhandlingens egentlige anliggende (gentænkningen af det kristne 

gudsbillede fokuseret i det helliges tematik) risikerer i det følgende at fortone 

sig. Men som anført er forventningen, at omvejen over nomenklaturen vil 

etablere forudsætninger for, at Nancy tese om kristendommens selv-

 
377 ES, 36. 
378 For lignende systematiske overvejelser se for eksempel Derridas forord til Catherine 

Malabous The Future of Hegel. Plasticity, Temporality and Dialectic, hvor han skriver, 

at Malabou “invents an idiom” (Derrida 2005b, ix). Relevant er også Roland Barthes’ 

Kærlighedens forrykte tale. Såkaldte ”figurer” i kærlighedens diskurs er dér ikke 

forbundet i nogen form for logik: ”de befinder sig udenfor syntagmet, udenfor 

beretningen”. Derfor vælger Barthes for sin fremstilling ”en kombination af to 

vilkårligheder: benævnelsen og alfabetet”. I oversættelsen af Barthes’ benævnelser fra 

fransk til dansk, er benævnelsernes rækkefølge derfor ændret. Corpus’ formale træk kan 

sammenlignes med Barthes’ ”figurer”, der ikke skal forstås i retorisk betydning, men 

snarere ”gymnastisk eller koreografisk” (Barthes 1985, 5-11). 
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dekonstruktion efterfølgende kan læses indefra ved hjælp af det haptiske 

vokabular. Vi får se.379 
 

4.2. Corpus’ nomenklatur 

artikulation  

Nancy anskuer det cartesianske subjekt som et dynamisk felt af med- og 

modsatrettede kræfter. Artikulation er måden, hvorpå disse kræfter 

udveksles blandt andet i subjektets sammentrækning, hvor det u-udstrakte 

(ikke)berører det udstrakte. Oversat til den haptiske ontologi udgør dette 

(ikke)sted en åbning i corpus; ”a hiatus at the core of contact – tact 

precisely!”.380 Her artikuleres forskel og enhed, adskillelse og forening på en 

måde, der i dekonstruktionens generelle vokabular er bestemt som brisure. 

Dette udvekslingens (ikke)sted forklares af Nancy som ”the exact and 

infinitely discrete limit upon which the joint articulates itself”.381  I hans 

reception er corpus som (selv)artikulation dette at eksponeres for og 

bestemmes ved ”sig selv” som ”the relation between sensing, sensing 

oneself, being sensed, and sensing something as from the outside”.382 Der er 

med hensyn til corpus’ artikulation altså tale om en indirekte, forskudt selv-

berøring, der som åbning og grænse ikke ”finder sted”, men skaber sted eller 

”er” sted. Dette forklarer Nancy med henvisning til det cartesianske ”ego”, 

der alene ”er” som udsigelse: ”’ego’ being ’ego’ only when articulated, 

articulating itself as spacing or flexion, even the inflection of a site. The 

enunciation of ‘ego’ doesn’t just take place. To the contrary, it is place”.383 
 

berøring 

Det cartesianske subjekt bestemmes som unum quid altså som ”en slags 

enhed”, der dog er gennemtrukket af distinktioner. Når Nancy senere skriver, 

at ”’I’ is a touch”384, så er dette ”I” og denne berøring tilsvarende differeret. 

Brudt; som kon-takt uden kon- og dog med takt. Derrida spørger i On 

Touching: 

 
379 Udtrykket ’voir venir’ er gennemgående i Derridas forord til The Future of Hegel: 

“’To see (what is) coming’ is to anticipate, to foresee, to presage, to project; it is to expect 

what is coming; but it is also to let what is coming come or to let oneself be surprised by 

the unexpected, by the sudden appearance of what is un-awaited” (Derrida 2005b, ix). 
380 Derrida 2005a, 70. 
381 EllS, 95. 
382 OtS, 127. 
383 C, 25. 
384 OtS, 131. 
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What is contact if it always intervenes between x and x? A hidden, sealed, concealed, 

signed, squeezed, compressed, and repressed interruption? Or the continual 

interruption of an interruption, the negating upheaval of the interval, the death of 

between?385 

 

Er kon-takt et brud i en kontinuitet? Eller er kon-takt en (midlertidig) 

ophævelse af et brud? Nancy svarer ja til det sidste og adskiller sig dermed 

fra det 20. århundredes kropsfænomenologer, der trods indbyrdes forskelle 

ifølge Derrida generelt er kendetegnet ved ”[t]he enterprise of returning 

’strategically,’ ideally, to an origin or to a ’priority’ held to be simple, intact, 

normal, pure, standard, self-identical, in order then to think in terms of 

derivation, complication, deterioration, accident etc.”.386 Med andre ord: selv 

når der i kropsfænomenologien hævdes et brud i berøringens figur, så 

defineres dette ifølge Derrida ikke desto mindre negativt i forhold til et 

paradigme om enhed og homogenitet. Han anser her Nancys tænkning for 

markant anderledes: “[w]hat it first recalls is sharing, parting, partitioning, 

and discontinuity, interruption, caesura – in a word, syncope”.387 

Bruddet i det cartesianske subjekt sker, hvor ego markeres som forskelligt 

fra enhver “ting”, idet det trækker sig tilbage fra sig selv som ”ting”. For at 

accentuere dette moment forskyder Nancy den cartesianske optik til en 

haptik ud fra den betragtning, at en grænse i højere grad kan mærkes end ses. 

Det får den konsekvens, at det mere end noget andet bliver grænsen i 

subjektet/subjektet som grænsedragning, der kommer til at præge Nancys 

haptiske ontologi. 

Men hvad ”er” en grænse? En grænse ”er” ingen-ting: 

To appeal to the limit is not to set out to conquer a territory. It is not to lay claim to 

boundaries or borders, for when borders are appropriated, there is no longer any limit. 

Yet to demand the limit as such is to demand what cannot be appropriated. It is to 

demand nothing, an infinite exposition which takes place at the limit, the abandonment 

to this space without space that is the limit itself.388  

 

En grænse kan ikke berøres og ikke tilegnes uden at ophøre med at være 

grænse. Den må således omgås med takt. En række etiske og religiøse 

implikationer følger af forståelsen af berøring som takt og i Nancys tekster 

har takten nærmest dens helt egen nomenklatur: 

A corpus of tact: skimming, grazing, squeezing, thrusting, pressing, smoothing, 

scraping, rubbing, caressing, palpating, fingering, kneading, massaging, entwining, 

 
385 Derrida 2005a, 2. 
386 Derrida 1988, 93. 
387 Derrida 2005a, 156. 
388 EllS, 95. 
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hugging, striking, pinching, biting, sucking, moistening, taking, releasing, licking, 

jerking off, looking, listening, smelling, tasting, ducking, fucking, rocking, balancing, 

carrying, weighing…389 

 

En liste som denne er typisk for Nancy. Han ud-skriver corpus som et felt 

af stadigt forskudte berøringer. Aldrig ”the touch” – berøringen – men 

derimod den konkrete åbning, det konkrete her: “Touching, to begin with, is 

also local, modal, fractal”.390 Lige så lidt som corpus kan tilegnes, lige så lidt 

kan det således undgås. Vi ”er” som ”ting” en krop i verden blandt andre 

kroppe, hvilket implicerer helt konkrete erfaringer af blandt andet at blive 

trængt, presset og tilmed smittet. I endnu en liste optegner Nancy dette 

således: 

A world where the body is squeezed, febrile, fibrillated, engorged, engorging on its 

own proximity, all bodies in a promiscuity thick with microbes, pollutions, defective 

serums, excessive fat, and grinding nerves, obese, emaciated, ballooning, vermin-

mined, cream-smeared [etc., etc.].391 

 

Listerne bare fortsætter og fortsætter; de er så kompakte som kroppen selv. 

Med dette skrivetekniske greb gengiver Nancy blandt andet den cartesianske 

“immediate awareness”, altså den kompakte, uomgængelige (selv)erfaring, 

hvor ego sanser ”sig selv”, andre kroppe og verden som ikke-selv. Corpus 

implicerer således et ”eget”, indre fremmedlegeme og det på en måde, der i 

samklang med grænsens tematik anslår en sammenhæng mellem berøring og 

smitte. Om dette skriver Derrida: ”Can one ever speak of a thing, x, that is 

properly tangible? Isn’t this latter the very place of the irreducible 

contamination and impurification of the proper, of contamination itself, of 

contact and contagion and impurification?”.392 Sådan må det nødvendigvis 

være. Nancys subjekt er ikke beskyttet bag en grænse, men er som grænse 

eksponeret og åbent. For smitte og for ”joy and pain”.393 
 

distinktion 

Det cartesianske subjekt er en ”slags enhed” (unum quid) gennembrudt af 

distinktionen mellem to substanser (res cogitans og res ekstensa) og dertil af 

en anden distinktion mellem udsigelsens ”ego” og de to substanser under ét. 

 
389 C, 93. 
390 C, 87. 
391 C, 103. 
392 Derrida 2005a, 109. 
393 Ibid., 117. 
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Disse distinktioner bevares og ødelægges i en vedvarende dobbeltdistinktion. 

 At distinktionens tematik er vigtig for den filosofiske dekonstruktion viser 

tilbage til Heideggers ontologiske differens og til den strukturelle lingvistik, 

der skaber blik for sprog og betydningsdannelse som afgørende konstitueret 

ved forskelssættelse. Det bliver på den baggrund så meget desto tydeligere, 

at sprog historisk er anskuet ud fra et paradigme om et idealt sammenfald. Et 

sammenfald mellem betegner og betegnet, krop og mening, der imidlertid 

risikerer at efterlade intet andet end et hul: 

That the metaphysical or mysterical body, the body of incarnation and sense, might 

finally be a hole is hardly surprising: as the all-signifying of a sense whose sense is 

body-building, the body is the end of the signifier as well, the absolute crasis of the 

sign, the pure sense of pure sense, hoc est enim corpus meum, with hoc designating 

here a total absence of exteriority, a non-extension concentrated in itself [..].394 

 

Den vestlige tænkning færdes hjemmevant i huller (”caverns, crying 

mouths, hearts pierced through, inter feces et urinam, skulls with staring 

eyeholes”)395 , men den risikerer at lammes af angsten som et fraværets 

symptom par excellence. Nancy lader imidlertid hullet omtolke til et sår, 

hvorved angst forskydes til smerte. Såret med ”its edge, its burn, its pain”396 

bliver da et hoc est, der modgår såvel sublimering som sammenfald. Dette 

hoc est bestemmer Nancy også som skrift, men en skrift, der imidlertid er 

vanskelig at læse, fordi den “can’t be seen, or barely; it writes itself; it traces 

itself and effaces itself under the very eyes of anyone who would try to 

look”.397 Nancy viderefører her Derridas læsning af Heidegger, der godtgør, 

at ikke alene en forskel, men en forskel i forskellen skal skelnes. Han skriver: 

If the ontico-ontological difference was once taken to be central […] it can do so no 

longer. Difference (of being) is itself differant. It withdraws still further from itself, 

and from there still calls itself forth.398 

 

At få blik for distinktionens dynamik kræver således en særlig filosofisk 

skelneevne, en distinktionsevne. Dette også fordi distinktionen ikke 

udelukkende er teoretisk; den kan (som med den smertelige erfaring af såret) 

også melde sig som uomgængelig ”følelse”. Det stod klart i forbindelse med 

en hjertetransplantation, hvor forholdet mellem det egne og det ikke-egne 

blev helt konkret for Nancy. I ”The Intruder” skriver han således: “I certainly 

feel it, and it’s much stronger than a sensation: never has the strangeness of 

 
394 Ibid., 75. 
395 Ibid. 
396 Ibid., 81. 
397 EllS, 107. 
398 EllS, 101. 
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my own identity, which for me has always been nonetheless so vivid, 

touched me with such acuity”.399 

Som distinktionen kan beskrives med afsæt i den personlige biografi, 

sådan forklares den andre gange med et poetisk billede. Det sker blandt andet 

i ”Corpus”, hvor gryet, der i sig selv ingen-ting er, dog bliver til som sted, 

som distinktion: ”the bringing of bodies into the world […] takes place in a 

clarity that comes after the moon and before the sun. Dawn is the drawing of 

a line, a presentation of place”.400 Når Nancy senere beskæftiger sig med 

kristendommen bliver denne tankegang afgørende for en bestemmelse af 

Gud som sted, som “distinct location”. 401 
 

dobbeltbevægelse  

I læsningen af Descartes iagttager Nancy en dynamik i subjektet mellem 

bevarelse og ødelæggelse. Oversat til haptikken bliver denne 

dobbeltbevægelse et forhold mellem at røre og at ikke røre. Men for at undgå 

det slette alternativ mellem umiddelbarhed og mediation, må Nancy 

introducere den paradoksale (ikke)berøring takt, der ifølge Derrida beror på 

en ”touching without touching the outline of a limit”.402 

I hjertet af (ikke)berøringen virker således corpus’ egen, indre grænse, der 

ikke lader sig berøre uden at blive noget andet, end hvad den ”er”. Men som 

enhver lov er konstitutiv i forhold til dens egen overskridelse, således gælder 

også for grænsen: den bevares, idet den ødelægges ved berøring. Derrida 

anskuer dette som et forhold mellem begær og afståelse og skriver om 

Nancys berøring, at “it abstains from touching on what it touches, and within 

the abstinence retaining it at the heart of its desire and need, in an inhibition 

truly constituting its appetite”.403 Men egentlig placerer Nancy sig et sted før 

de sondringer mellem begær og afståelse, krop og tanke, umiddelbarhed og 

mediation, der kan volde problemer, idet han først lader de binære poler 

aktualiseres i og med dobbeltbevægelsen, hvor corpus som grænse og åbning 

eksponeres for ”sig selv” og derved bliver til. 

I en af sine lister skriver Nancy dobbeltbevægelsen midt ind i corpus; 

”squeezing” og ”hugging” står side om side med ”releasing” og ”ducking”.404 
 

 
399 ”The Intruder” (herefter I), i: Nancy 2008a, 168. 
400 C, 47. 
401 DP, 114. 
402 Derrida 2005a, 67. 
403 Ibid. 
404 C, 93. 
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eks- 

Descartes’ fremstilling af subjektets teori er betinget af, at et direkte selv-syn 

er umuligt. Han søger således måder, hvorpå subjektet kan ud-tænkes (ex-

cogitari) og ud-trykkes (ex-primendum) indirekte.405 Subjektet ”selv” har 

karakter af en begivenhed, hvori tanken bliver til, idet den som tænkende er 

ude-af-sig-selv. 

I forskydningen fra optik til haptik ”er” subjektet den berøring, der (ikke) 

berører sig selv ude-af-sig-selv: “The soul is the body’s difference from 

itself, the relation to the outside that the body is for itself”.406 Subjektet er 

således som enhed eksponeret for dets egen, indre forskel. Hvor Descartes 

bruger udtrykket ”inner awareness” om subjektets erfaring af dette forhold, 

dér benytter Nancy det latinske experiri 407 , der betegner en prøvende, 

tastende, udadrettet handling. Eks- er dermed ikke alene et fortegn for Nancy 

ontologi, men har også epistemologiske og eksistentielle betydninger: 

The soul is the presence of the body, its position, its ‘stance,’ its ‘sistence’ as being 

out-side (ex). The soul is the fact that a body exists […], that there is extension and 

exposition. It is therefore offered, presented open to the outside.408 

 

Det er næsten umuligt at tænke eks- uden at tænke in-. Men med en for 

Nancy karakteristisk formulering gives en omvej: ”weighing is the intention 

of extension”.409 At corpus vejer, bliver her nøglen til at omgå dikotomien 

mellem eks- og in- samt det spørgsmål om -tension, som Derrida med god 

grund stiller, når han påpeger, at ”there remains a need to wonder about the 

body, the force, the compulsive drive that sets this syllable ex in motion and 

keeps it alive”.410 Hvad der driver eks- og dermed gør, at corpus tenderer, er 

ifølge Nancy intet andet end corpus’ vægt. Ude-af-sig-selv (af)vejer corpus 

således (”sig”). 
 

eksces 

Nancy retter retter opmærksomheden mod det cartesianske subjekts 

udsigelse ”ego” og udleder deraf, at der ikke under (sub) udsigelsen hviler 

(stasis) et substantielt ego; derved forskydes en ydre, ideal eksces til 

subjektets eget ”selv”. I haptikken betyder dette, at en eksces indskrives i 

corpus, hvor corpus som berøring stødes tilbage fra sig selv. Nancy skriver: 

 
405 ES 31. 
406 OtS, 126. 
407 Ibid., 134. 
408 Ibid., 128. 
409 C, 95. 
410 Derrida 2005a, 26. 



 Kapitel 4 - Corpus’ nomenklatur 125 
 

 

 

This is, in fact, the sense of the word sublimitas: what stays just below the limit, what 

touches the limit (limit being conceived, in terms of height, as absolute height). 

Sublime imagination touches the limit, and this touch lets it feel ‘its own 

powerlessness.’411 

 

Det sublime er her ikke et systemeksternt transcendentalt betegnet, men 

derimod systemets (corpus’) egen, indre grænse, dér hvor det ”berører” dét, 

det ikke kan berøre (”its own powerlessness”) og dermed ”sig selv” (som 

”powerless”). Denne ”powerlessness” kan ses i sammenhæng med corpus 

som vægt, således at corpus hverken kan overskride eller sublimere ”sig 

selv” som ”ting”, som vægt: ”The weight of the body has to weigh to the 

point that it becomes impossible to sublimate this weight, to animate it, to 

spiritualize it”. 412  Igen er det nødvendigt at huske, at “body” i denne 

sammenhæng anvendes synonymt med ”soul” og dermed betegner corpus. 

Men faktisk bemærker Nancy et andet sted, at selve ordet ”body” (som 

”krop” i bogstavelig forstand) måske er en overflødig eksces, der fastholder 

den dualisme, han med corpus søger at imødegå: ”Perhaps body is the word 

without employment par excellence. Perhaps, in any language, it’s the word 

in excess”.413 Måske kan noget tilsvarende hævdes om ordet ”sjæl”. 
 

eksposition 

Nancy fokuserer på måden, hvorpå Descartes viser (eksponerer) sin metode 

og dermed ”sig selv”. Og fordi subjektet ”er” cogito, er det i egentlig forstand 

tanken, der søges eksponeret som tænkende. Dette kan alene ske, idet tanken 

er ude-af-sig-selv: ”The cogito, insofar as it has or makes a figure, is 

excogitated; it is only thought by ex-posing itself”.414 Oversat til den haptiske 

ontologi betyder denne bevægelse ikke, at et indre eksponeres i forhold til et 

ydre. Hvad der eksponeres er snarere den åbning, corpus “er”. Og dermed 

også det brud, corpus som (ikke)berøring ”er”. I kapitlet ”Expeausition 

(Skin-Show)” i ”Corpus” beskæftiger Nancy sig derfor mod forventning ikke 

med temaet ”hud” 415  som ekspositionens ”sted”, men derimod med det 

 
411 “Sublime Offering”, i: Nancy 2003, 233. 
412 OtS, 135. 
413 C, 21. 
414 ES, 50. 
415 Mht. huden som et ledemotiv i Nancys filosofi se: Stoellger 2010: ”Statt von einem 

’inneren Auge’ der Seele auszugehen, von einer ’transcendentalen Anschauung’ oder 

einer ’visio’, sei die Haut das Medium der Wahrnehmung von Alterität, sei es im Selbst- 

oder im Fremdverhältnis. […] Was traditionell als ‘oberflächlich‘ gelten würde, Haut und 

Körper, werden umbesetzt als ‘principia primae philosophiae‘“, 56. 
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(ikke)sted, der lades åbent, når corpus i en fremtræden-og-tilbagetrækning 

(ikke) viser ”sig”. Han forklarer: 

The intimacy of the body exposes pure a-seity as the swerve and departure that it is. 

Aseity – the a-se(lf), the to itself, the by-itself of the Subject – exists only as the swerve 

and departure of this a – (of this a-part-self), which is the place, the moment proper of 

its presence, its authenticity, its sense. The a-part-self, as departure, is what’s 

exposed.416 

 

I dette ekstremiseringens yderpunkt er subjektet som blottet over for sig 

”selv”; eksponeret for og udleveret til den sandhed (for nu at bruge den 

cartesianske terminologi), at det som berøring ikke kan berøre ”sig selv”. 

Således betragtet anslår eksposition også en tematik vedrørende vold og 

Nancy fremhæver her det paradoksale forhold, at corpus trods (eller måske 

rettere: på grund af) dets karakter af åbning er ukrænkeligt og at enhver vold 

derfor viser sig (afslører sig, blamerer sig) netop som vold. Nancy skriver: 

“Bodies are absolutely inviolable. Each is a virgin, a vestal on its bed: and 

virginal not because she is closed, but because she is open”.417 

På mange måder er ekspositionen det (ikke)sted, hvor Descartes’ ”sum” 

specifikt omtolkes i Nancys haptiske ontologi. Han skriver således: “The 

body is a thing of exposition. It’s not just that the body is exposed but that 

the body consists in being exposed. A body is being exposed”.418 
 

ekstension 

Det cartesianske subjekt støder på dets egen indre grænse, når det forsøger 

at tænke ”sig selv” som en enhed af det forskellige; af det u-udstrakte og det 

udstrakte. I udsigelsen gives imidlertid en omvej i forhold til denne statiske 

og formale apori, idet udsigelsen anskuet som dynamisk og plastisk 

begivenhed ud-strækker (eks-tenderer) subjektet. Derrida beskriver Nancys 

læsning af Descartes som ”a strange trajectory between an improbable pineal 

gland and a mouth from before speech [parole], an opening still anoral and 

already touching”.419 Ekstension er denne ud-strækning, før der er ”noget” 

(en koglekirtel eller en mund) at udstrække. I omtolkningen af det 

cartesianske subjekt skriver Nancy således: ”A body is a […] tension. And 

the Greek origin of the word is tonos, ‘tone.’ A body is a tone. […] I’d also 

even say that a tension is also a tending”.420 

 
416 C, 33. 
417 C, 57. “Virgin” kan her ses i sammenhæng med det genkommende ”The psyche is 

extended”. 
418 OtS, 124. 
419 Derrida 2005a, 37. 
420 OtS, 134. 
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Nancy finder en prægnant formulering af denne tematik vedrørende 

ekstension i Freuds sætning: “Psyche ist ausgedehnt, weiss nichts davon/The 

psyche is extended, knows nothing about it”. Denne sætning vender ofte421 

tilbage i Nancys tekster og altid med reference til ekstension. Corpus (som 

”psyche”) betragtes således i dets begivenhedsaspekt: “psyche” er ”’the form 

of a body in action’ […] the extension of atoms and/or of the id”.422 Samtidig 

betones, at corpus (i lighed med ”psyche”) er ”uvidende” om ”sig selv”, 

hvilket ifølge haptikken vil sige: ikke kan berøre ”sig selv”. Dette vilkår 

forlener Nancys corpus med et skær af tragik: “She knows nothing of this – 

and that is what everyone around her knows, with such exact and cruel 

knowledge”.423 

Parallelt med denne partielle forståelse af corpus (som uvidende, mens 

alle andre ved), så er ekstensionens vilkår en forudsætning for den topografi, 

som corpus også ”er”. Udtrykket partes extra partes betegner i den 

forbindelse så vel subjektets selv-forhold som dets væren i verden og 

markerer derved et åbningens fællesskab, hvor de enkelte dele ikke 

subsumeres en given helhed. Corpus er her at forstå som ”[c]ountries: not 

territories, domains, or lands, but extensions that we cross without ever 

gathering them into a synopsis or subsuming them under a concept”.424 
 

ekstremiseringens bevægelse 

Fjernest fra sig selv (som fiktion), er det cartesianske subjekt nærmest sig 

selv (som sandhed). Dog bevæges subjektet ikke ”mellem” disse ekstremer. 

Subjektet er snarere dette at ekstremiseres, det vil sige at eksponeres i 

forhold til dén egne, indre grænse, at det i tvivlens fiktion i sandhed ikke er 

muligt ikke at være. Og vel at mærke at ikke ikke være som unum quid, det 

vil sige som enhed og forskel af tanke og krop. I dette forhold ser Nancy 

muligheden for at modgå den idealiseringsbevægelse, der er implicit i 

metafysikkens sproglige tegn. Kroppen risikerer nemlig i den bevægelse at 

fanges mellem to slette alternativer: enten står den som krop i vejen for 

mening eller også ophæves den i mening og er dermed ikke længere krop. 

Nancy skriver: 

 
421 Fra “Psyche” i 1977 til centrale tekster som “The Weight of a Thought” (1991) og 

“Corpus” (1990/92) m.fl. gentager Nancy Freuds motiv. Se iøvrigt “§ I Psyche”, i: 

Derrida 2005a, 11-19. 
422 C, 95. 
423 “Psyche”, i: Nancy 1993a, 393. 
424 C, 55. 
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In whatever way, the body sets the trap of sign and sense – and is completely entrapped 

by it. If it’s a sign, then it’s not sense: therefore it has to have a soul or spirit, which 

will be the true ‘body of sense.’ If it’s sense, then it’s an indecipherable sense of its 

own sign (a mysterical body, and therefore, once again, ‘soul’ or ‘spirit’).425 

 

Den vestlige tænknings krop kan med andre ord ikke være, hvad den er – 

et hoc est –, fordi den allerede i Platons hule er negativt bestemt som mangel, 

mørke og fravær af mening. Omvendt kan den heller ikke være, hvad den 

ikke er (en ideal krop-af-mening/mening-som-krop) uden at ophæves som 

dette bestemte hoc est. Nancy sammenfatter: 

The signifying body – the whole corpus of philosophical, theological, 

psychoanalytical, and semiological bodies – incarnates one thing only: the absolute 

contradiction of not being able to be a body without being the body of a spirit, which 

disembodies it.426 

 

Nancy forsøger at undgå dette slette alternativ ved at omtolke det 

cartesianske subjekts ud-sigelse til en ud-skriven. Han er her påvirket af 

Derridas grammatologi, men går et skridt videre, idet han lader skrift være 

berøring. ”Writing [is]: touching on extremity. […] Nothing gets through”.427 

I forsøget på at omgå det sproglige tegns præmis om sandhed som 

overensstemmelse, hvilket fastholder det betegnende (kroppen) i det 

betegnedes (tankens) tjeneste, søger Nancy altså i berøringen det (ikke)sted, 

der ikke er kroppens henholdsvis tankens fælles ekstremitet, men derimod 

deres respektive ekstremiteter: det, hvorved de bliver, hvad de er. Tanke 

tanke og krop krop. Og corpus corpus. Nancy forklarer denne sammenhæng 

mellem berøring, skrift og ekstremisering: 

To inscribe presence is not to (re)present it or to signify it, but to let come to one and 

over one what merely presents itself at the limit where inscription itself withdraws (or 

exscribes itself, writes itself outside itself).428 

 

exscribing 

Når Nancy redegør for det cartesianske subjekt som udsigelsen ”ego”, så sker 

det på en påfaldende grafisk måde. Han skriver blandt andet, at “ego makes 

or makes itself into exteriority, […] primordial spatiality of a true outline in 

which, and only in which, ego may come forth, trace itself out, and think 

itself”.429 Omrids (”outline”) og spor (”trace”) er termer, der umiddelbart 

 
425 Ibid., 69. 
426 Ibid. 
427 Ibid., 9f. 
428 EllS, 110. 
429 ES, 112. 
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associerer til Derridas vokabular, herunder arkesporet, hvorom det gælder, 

at ”erasure belongs to its structure”.430 

Oversat til haptikken betyder disse krydsforbindelser mellem subjekt og 

skrift, at corpus udskrives som berøring og altså ikke til en mening, der kan 

gribes endsige til en skrift, der kan læses. I stedet er corpus en anvisning på 

en omgang med skrift og mening, hvor læsning bliver at forstå som takt 

snarere end som tilegnelse. 

What in a writing, and properly so, is not to be read – that’s what a body is. […] 

Writing, reading, a matter of tact. But still […] under the condition that tact isn’t 

concentrated, doesn’t claim […] – the privilege of an immediacy that would fuse all 

senses and ‘sense’.431 

 

Subjektet skal ikke læses sammen til ét; snarere er det som skrift 

udfoldelsen af en forskelssættelse i lighed med Derridas différance.432 Ikke 

bare subjektet, men også mening, sandhed og væren ud-skrives dermed som 

forskel snarere end som enhed: “[w]riting the anatomical sign of ’self,’ […] 

doesn’t signify, but cuts, separates, exposes”.433 At skrive/s sådan er, hvad 

corpus ”er”. Og derfor må en skrift (ikke ”om” (de)), men ”ud af” (eks) 

corpus være tilsvarende brudt. Den må rumme ”ruptures, reversals, 

discontinuities (discreteness), or trivialities, contradictions, and 

displacements of discourse within itself”.434 Dog; samtidig med markeringen 

af corpus som gennemtrukket af forskelle søger Nancy i lighed med 

Descartes’ unum quid at insistere på corpus som enhed. Corpus som skrift 

er således også at forstå i dets begivenhedsaspekt som grænse-dragning eller 

linje-føring og her kommer termen ductus til hjælp. Nancy bestemmer ductus 

som ”a paleographic term designating each of the lines used to trace a single 

letter”435  og i forhold til corpus’ skrift betoner ductus dermed en særlig 

plasticitet, der muliggør en artikulation af corpus som både forskel og enhed. 

Skrift er “the multiplication and the ductility of the trait, its fracturing at its 

juncture and also […] the effacing of the trait: less than a single trait, its 

dissolution in its own ductility”.436 Den brudte skrift og det brudte corpus 

 
430 Derrida 1982, 24. 
431 C, 87. 
432 Nancy skriver direkte, at "Writing is différance” (EllS, 92). 
433 C, 85. 
434 Ibid., 19f. 
435 EllS, 101. 
436 Ibid. Ift. afhandlingen som helhed klinger ductus ind i bestemmelsen de dynamiske 

aspekter af Nancys subjektfilosofi som formale træk. 



130 Kapitel 4 - Corpus’ nomenklatur  

 

sætter således spørgsmålet om skrivningens (og læsningens) tilegnelse på 

spidsen. Det bliver faktisk umuligt at være herre over den ”egne” skrift. 

Tværtimod glider den hele tiden corpus af hænde. Eller rettere; hverken 

skrift eller corpus ”er” før eller efter dette at skrive: ”And so we have to 

write from a body that we neither have nor are, but where being is exscribed. 

If I write, this strange hand has already slipped into my writing hand”.437 Igen 

understreges således den nære sammenhæng mellem det epistemologiske, 

det eksistentielle og det ontologiske aspekt af Nancys haptik. 
 

fald 

Nancy omsætter det cartesianske subjekt fra et forhold mellem det u-

udstrakte og det udstrakte til et forhold mellem det vægtløse og vægt. Det u-

udstrakte vejer ikke, det udstrakte gør. Og dog. For Nancy lader forstå, at 

selv det u-udstrakte (det vil sige tanken) må veje – om end ganske lidt. I ”The 

Weight of a Thought” påpeger han den etymologiske sammenhæng mellem 

det tænkte (”pensée”) og det vejede (”pesée”) 438  og selv om han dér 

medgiver, at etymologiske sammenhænge kan have begrænset værdi, så 

kalder han i ”Elliptical Sense” dette sammenfald for ”the meaningful game 

of the slippage of the etymon”.439 Dette spil kan ses i lyset af det cartesianske 

subjekt, der som forskelligt fra enhver ”ting” ikke kan komme ”bag om” sig 

selv som ”ting”, hvilket i Nancys haptik betyder, at 

it is not having such an access that makes us thinking as well as weighty beings, and 

that attunes within us, as ourselves, this dissonance of weight and thought that 

constitutes the whole weight of a thought.440 

 

Hvad der vejer, er udsat for tyngdekraft og med denne pointe skærper 

Nancy det dynamiske aspekt af det cartesianske subjekts (selv)erkendelse. 

For subjektet kan ikke alene tænke og (dermed) af-veje og over-veje, det kan 

også som vægt falde. 

Faldet er et fascinerende og omfattende motiv i åndshistorien og som et 

undtagelsesvist udblik fra Nancys tekster skal nævnes ganske få eksempler 

på dette. Udover traditionens betegnelse syndefald er det bibelske fald blandt 

andet associeret til billedet af Det Gamle Testamentes Gud Herren som ”en 

anstødssten, en klippe til at snuble over” (Es 8,14), der i den nytestamentlige 

brevlitteratur transponeres til Kristus, som enten vækker tro eller fører til 

frafald (2 Thess 2,3, m.v.). Langt senere bliver faldet også et motiv for 

Friedrich Nietzsche, som lader det skøre menneske på torvet råbe: ”Hvor 

 
437 C, 19. 
438 Nancy 1997b, 75. 
439 EllS, 96. 
440 ”The Weight of a Thought”, i: Nancy 1997b, 76. 
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bevæger vi os hen? Væk fra alle sole? Falder vi ikke ustandselig? Bagover, 

til siden, forover, til alle sider? Er der stadig et oppe eller et nede?”. 441 

Samtidig giver faldet for ham anledning til en sondring, nemlig mellem den 

passive og den aktive nihilist. For i det intet, der er efterladt efter Guds død, 

er den aktive nihilist den, ”der lader sig falde, lader sig afblade [sich 

entblättern]”.442 Heidegger viderefører som tidligere nævnt faldets tematik; 

det faktiske liv iagttages som en falden væk fra sig selv, der imidlertid ved 

en tankens modbevægelse (mod-ruinans) kan få faldet til at fremstå som fald 

– deraf skellet mellem uegentlig og egentlig væren. Et sted imellem disse 

historiske nedslag befinder Kierkegaard sig, når han skriver om det umulige 

i at tænke sig ind i Abrahams tro: ”I Helten tænker jeg mig ind, i Abraham 

kan jeg ikke tænke mig ind, naar jeg har naaet Høiden, falder jeg ned, da det, 

der bydes mig, er et Paradox”.443 For Kierkegaard er tænkningen altså her 

som en fysisk erfaring af  at falde; som et indbyrdes spil mellem vægte, 

herunder dette at som vægt være prisgivet den egne vægt. 

Disse eksistentielle og epistemologiske aspekter af faldets tematik 

videreføres af Nancy. Når han elaborerer over Freuds sætning om Psyche, så 

sker det blandt andet med følgende variation: ”Psyche is extended in her 

coffin. Soon it is going to be shut”.444 Derrida bemærker, at dette ”soon”, der 

ifølge dets etymologi fra det franske bientôt rummer konnotation til torreo 

(lat.: ”brænder”), forlener ikke bare corpus med faldets, men også med 

forfaldets vilkår.  Han kommenterer i den forbindelse: ”Precocity, 

promptitude, precipitation, haste, or imminence – bientôt seems to signify an 

advance, and we cannot be sure that it gives us time for the future”.445 Corpus 

falder som og mod dets egen endelighed. Dette fald sker hele tiden og det 

sker endegyldigt. Men uanset hvad, er faldets spor tilbage. 
I en passage i ”Corpus” mødes en række af de ovennævnte åndshistoriske impulser:  

If, as its name suggests, the Occident is a fall, then the body is the ultimate weight, the 

extremity of the weight sinking from this fall. The body is weight. […] Did we invent 

the sky for the sole purpose of making bodies fall from it? Above all, don’t suppose 

that we’re through with this. Sin is no longer a topic; we have saved our bodies, bodies 

of health, sports, and pleasure. But this only aggravates the disaster […]: because the 

 
441 Nietzsche 1997, 125. 
442 Nietzsche, Friedrich 1967. Nachgelassene Fragmente, 10.43. Citeret i: Willert 2018, 

93. 
443 SV 5, 32. 
444 “Psyche”, i: Nancy 1993a, 393. 
445 Derrida 2005a, 13. 
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body is ever more fallen, the fall being further inward, more agonizing. “The body” is 

our agony stripped bare.446 

 

Med afskeden med metafysikken er faldet ikke overstået; det sker bare et 

andet sted – indad. Som en udvej af denne pine er Nancys bud at omtolke 

faldet, så det ikke sker i et tomt hul, men derimod som den åbning, corpus 

”er”, idet det som vægt sættes i spil. Det risikerer ganske vist stadig at falde, 

blot ikke i ingen-ting, men i – eller som – verden. 

I endnu en komprimeret redegørelse i ”Corpus” viser Nancy, hvorledes 

faldet således både kan iagttages filosofisk, eksistentielt og fysisk-kinetisk, 

idet det anskueliggør hvilke kræfter, der usynligt er virksomme i den oprejste 

stilling. Han omdøber dette dynamiske felt til technē (gr.: ”færdighed”, 

”kunst”, ”håndværk”) og lader det under ét konstituere såvel corpus som 

”verden”. 

I […] prefer to say that the technē is one of a sharing of bodies, […]: the various ways 

to make room for the tracings of areality along which we are exposed together, in other 

words, neither presupposed in some other Subject, nor post-posed in some particular 

and/or universal end. But exposed, body to body, edge to edge, touched and spaced, 

near in no longer having a common assumption, but having only the between-us of our 

tracing partes extra partes. […] Our world has inherited the world of gravity: all 

bodies weigh on one another, and against one another […]. But bodies weigh lightly. 

Their weight is the raising of their masses to the surface. Unceasingly, mass is raised 

to the surface; it bubbles up to the surface; mass is thickness, a dense, local 

consistency. But it isn’t concentrated ‘inside,’ within ‘itself: its ‘self’ is the ‘outside’ 

as that which its inside is exposed. Massive areality is sustained by extension, not 

concentration, by extent, not foundation […], its principle and expectation are not to 

weigh but being weighed. Weighing is done on a single support, and presupposes the 

construction of a universe: being weighed requires the assistance of another body and 

the extent of a world. It belongs to the order no longer of presupposition but of coming. 

Bodies come to weigh against one another, such is the world.447 

 

I denne lange, tætvævede argumentation er naturligvis indeholdt en række 

politiske og etiske betragtninger. Subjektfilosofisk gælder, at læses “body” 

som corpus, så er termen technē udtryk for det vilkår, at først i en gensidig 

udveksling af vægt bliver corpus til, som corpus extra corpus. Men at lade 

sig veje (”being weighed”) rummer risikoen for ikke at blive vejet og dermed 

falde. Således betragtet er risikoen for at falde et vilkår og en forudsætning 

for såvel corpus som ”verden”. Dog gælder, at faldet faktisk kan gribes, idet 

”mass is raised to the surface”. Et bud på, hvad denne ”oprejsning” kan bestå 

 
446 C, 7. 
447 C, 91-95. 
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i, findes i teksten ”Noli me tangere” 448 , hvor Nancy udlægger den 

johannæiske opstandelsesscene. 

Termen technē erstattes i andre sammenhænge af clinamen, der er knyttet 

til den romerske digter og filosof Lukrets. Lukrets tager i sin beskrivelse af 

verdens indretning udgangspunkt i Epikurs lære om atomet, herunder det 

atomare fald, der følger en uforudsigelig, vigende bane. Betegnelsen 

clinamen er velegnet som beskrivelse af det spil af kræfter, der gør sig 

gældende i corpus, idet noget falder og ikke fuldt og helt lader sig gribe; en 

tematik, der også angår forholdet mellem mening og (ikke)mening. I ”On a 

Divine Wink” skriver Nancy i den forbindelse om tegnet, der (som et vink 

eller et blink) viser sig i en dobbeltbevægelse af fremtræden-og-

tilbagetrækning: 

There is always excess, lack, or curvature of sense: winken is, in fact, first and foremost 

to curve or bow, to angle, vacillate, wobble, list. I speak here of the clinamen of sense 

without which there would be no languages, but only characteristics. I speak of the 

clinamen, which creates a world of sense, while hinting at its truth in non-sense.449 

 

Corpus kan ikke gribes som mening, men falder i retning af (ikke)mening, 

deri er dets sandhed og mening. 

Endelig gælder, at som faldet implicerer en risiko for ikke at blive grebet, 

således er det cartesianske subjekts udsigelse eksponeret for muligheden af 

ikke at blive hørt. Denne udsathedens og fortabelsens tematik videreføres, 

når Nancy senere forholder sig til den kristne liturgi, herunder specifikt 

bønnen. 
 

forskydning 

Descartes lader i sin fremstilling subjektet indfælde i en kæde af forskudte 

blikke, hvor det er henvist til et indirekte selv-syn. Forskydning (om end 

langs en anden akse) gør sig også gældende, når dette subjekt (som tanke) 

lader ét tankeindhold træde frem eller tilbage i forhold til et andet som 

henholdsvis figur eller grund. Under ét betoner Nancy i sin læsning af 

Descartes, at subjektet imidlertid ikke bør tænkes som et ”noget”, der 

forskydes eller forskyder; subjektet ”er” dette at forskyde/s. På dette stræk 

er han åbenlyst påvirket af Derridas grammatologi, hvor supplement i det 

sproglige system dels betyder en tilføjelse til noget, der allerede er helt, 

nærværende og fuldkomment, dels en erstatning eller kompensation for 

 
448 “Noli me tangere“ (herefter NT), i: Nancy 2008d.  
449 “On a Divine Wink” (herefter OD), i: Nancy 2008b, 106. Mht. clinamen se også: 

Nancy 1993b, 159 samt C, 53. 
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noget, der grundlæggende mangler. De to funktioner af supplementet viser 

sig i en forskudt gensidighed: ”[e]ach of the two significations is by turn 

effaced or becomes discretely vague in the presence of the other”.450 Dette 

som replik til metafysikkens repræsentationsunivers, hvor supplementet 

kompenserer for et fravær, idet det på samme tid forudsætter og skaber 

forestillingen om et muligt nærvær. I ”Corpus” diagnosticerer Nancy dette 

begær efter mening, sandhed og væren: ”we’re obsessed with showing a this, 

and with showing (ourselves) that this this, here, is the thing, we can’t see or 

touch, either here or anywhere else”.451 Men begæret mættes ikke og en 

vedvarende forskydning gør sig derfor gældende. 

I “Ellipsis” lader Nancy ellipseformen med dens dobbelte centrum 

illustrere betydningsdannelsens forskudte bevægelse. En bevægelse, der 

aldrig vender tilbage til sit udgangspunkt, men hele tiden bæres videre:  

Sense calls for more sense […]. Consequently there is something missing in sense, 

something missing from the start. And ‘all sense is altered or exhausted by this lack.’ 

Writing is the outline of this alteration. Hence, this outline is ‘in essence elliptical,’ 

because it does not come back full circle to the same.452 

 

Nancy gør nu to ting. Han insisterer for det første på sense ikke alene i 

dets konnotation til ”mening” og “retning”, men også som ”sansning”, 

hvilket i betydningsdannelsens struktur betyder, at begæret efter ”mening” 

omtolkes til begæret efter at ”sanse”, det vil sige berøre. For det andet 

anskues sense som elliptisk: ”as not moving around a fixed point, but coming 

endlessly to the limit.”453  Sense, der i metafysikkens repræsentationsunivers 

som et ydre, ”fixed point” (”mening”) driver forskydningens bevægelse, 

bliver således omsat til en berøring (”sansning”), der i ”sig selv” har elliptisk 

karakter, idet den atter og atter strejfer, men dog ikke overskrider en egen, 

indre grænse. Berøringen (corpus) kommer derved til at afbryde 

forskydningens bevægelse i retning af mening. For ganske vist ”er” corpus 

”selv” et forskudt, elliptisk forhold mellem at berøre og ikke berøre, men 

som berøring (og dermed ”sansning”) bryder corpus med ”mening” – ikke i 

retning af en anden ”mening”, men med ”mening” som sådan. Nancy 

skriver, at: 

the body’s discourse cannot produce a sense of the body, can’t give sense to the body. 

Rather, it has to touch on what, from the body, interrupts the sense of discourse.454 

 
450 Derrida 1997, 145. 
451 C, 3. 
452 EllS, 93. 
453 Ibid., 106. 
454 OtS, 125. 
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Et andet navn for denne afbrydelse er det cartesianske subjekts 

sammentrækning, når det støder på dets egen, indre grænse. I haptikken 

betyder dette, at corpus som forskydning afbrydes af ”sig selv” som 

materialitet, det vil sige som en artikulation, der på samme tid forener og 

adskiller. I forlængelse af læsningen af Descartes lader Nancy (ikke)stedet 

for forskydningens afbrydelse placere i munden – eller rettere: i åbningen 

”før” munden: 

This place is not a place, and yet it is not out of place. Within a place, within the 

extension of a face, it makes up the gaping of a nonplace. In this nonplace the figure 

(extension, measure) and the figurelessness (thought without measure) are joined 

together and distinguished, are joined together through their distinction. The place of 

the uttering is formed by the internal dis-location of this reunion.455 

 

Som ”internal dis-location” er Nancys forskydning således ikke helt den 

samme som Derridas. Dette betyder blandt andet, at deres respektive 

forståelse af uendelighed divergerer, hvilket afspejles i deres forskellige 

forventninger til kristendommens metafysikkritiske potentiale. 
 

fremtræden-og-tilbagetrækning 

Descartes’ (selv)fremstilling angår teorien om måden, hvorpå subjektet i 

sandhed ”er”. Det påfaldende er imidlertid, at disse led (fremstilling, teori, 

subjekt, sandhed og væren) er internt forbundne i en sådan grad, at det ene 

”er” eller viser sig som det andet i en indbyrdes fremtræden-og-

tilbagetrækning. Nancys haptiske ontologi viderefører aspektet og som med 

det cartesianske subjekt, så er corpus ikke ”noget”, der kan træde frem 

henholdsvis tilbage (og dermed eksponeres) i forhold til ”noget andet”: 

’Exposition’ doesn’t mean that intimacy is extracted from its withdrawal, and carried 

outside, put on display. Because then the body would be an exposition of the ‘self,’ in 

the sense of a translation, an interpretation, or a staging. […] ‘Exposition,’ on the 

contrary, means that expression itself is an intimacy and a withdrawal. The a-part-self 

is not translated or incarnated into exposition, it is what it is there: this vertiginous 

withdrawal of the self from the self that is needed to open the infinity of that withdrawal 

all the way up to self.456 

 

 
455 ES, 111. 
456 C, 33. 
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En intimitet, altså. Eller sandhed. Nemlig den sandhed, at corpus, om end 

det ”er” berøring, ikke kan berøre ”sig selv”. Denne sandhed kan ikke 

skjules, men eksponeres som corpus. 

Aspektet fremtræden-og-tilbagetrækning står centralt i en række af 

Nancys senere tekster herunder i ”The Image – the Distinct”, hvor dette 

dynamiske aspekt kobles med kunstfilosofiske iagttagelser: ”The image is 

separated in two ways simultaneously. It is detached from a ground […] and 

it is cut out within a ground. It is pulled away and clipped or cut out”.457 

Denne dobbeltbevægelse er imidlertid konstitueret ved motivets omrids, det 

vil sige ved den distinktion (eller grænse) som hvilken, det træder frem 

henholdsvis tilbage i forhold til dets baggrund. Disse iagttagelser præger på 

sigt blandt andet Nancys udlægning af de monoteistiske religioners 

gudsbillede som væsentligt bestemt netop ved aspektet fremtræden-og-

tilbagetrækning. 

 

grænse 

Det cartesianske subjekts (selv)erkendelse udfordres, idet det som umulig 

enhed af det u-udstrakte og det udstrakte, er gennembrudt af en egen, indre 

grænse. En grænse unddrager sig tilegnelse, idet den vedvarende forskyder 

sig som eller i retning af atter en grænse. 

Endnu før Nancys genlæsning af Descartes er han optaget af grænsens 

tematik. Således i The Title of the Letter hvor Nancy og Lacoue-Labarthe 

forklarer Lacans ombrydning af Saussures skema for det sproglige tegn: 

Whereas for Saussure, what is essential is the relation (the reciprocity, or the 

association), Lacan introduces a resistance such that the crossing of the bar, the relation 

of the signifier to the signified, in short, the production of signification itself, will never 

be self-evident.458 

 

I læsningen af Lacan fokuserer Nancy og Lacoue-Labarthe nu på to af de 

elementer af Saussures skema, der har overlevet Lacans ombrydning, nemlig 

betegneren og linjen (eller: grænsen). I denne sammenhæng bliver en 

”rettethed” vigtig.  For eftersom Saussures tegn er ombrudt, så er dets 

funktion med hensyn til referentialitet ændret. Der er ikke længere nogen 

umiddelbar forbindelse mellem betegner og betegnet, tværtimod yder 

grænsen mellem dem modstand. Dog; hvis en forbindelse (og dermed en 

”mening”) ikke længere er umiddelbar, så er der dog bevaret en ”rettethed” 

mod ”mening” (under ét: signifiance). Nancy og Lacoue-Labarthe viser da, 

at i Lacans sproglige struktur er grænsen og signifiance gensidigt bestemte. 

 
457 ID, 7. 
458 TL, 36. 
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Og det på en paradoksal måde, hvor grænsens overskridelse og opretholdelse 

sker i ét: 

‘to pass over to the level of the signified’ is always, and perhaps only can be: to pass 

to the limit of the signified, in other words, without crossing that limit (or having 

already exceeded it, but precisely in such a way that the signified is immediately 

exhausted, punctuation dissolved and sliding perpetuated). One should consequently 

maintain these two theses simultaneously – certainly not an easy task: signifiance 

crosses the bar, and signifiance only slides along the bar.459 

 

Denne samtidige overskridelse og opretholdelse af grænsen sammenfatter 

Nancy og Lacoue-Labarthe med en formulering, der peger frem mod den 

haptiske ontologi: ”Signifiance operates thus at the edge of signification, that 

is to say that it touches on what until now has been excluded from the 

signifying order by Lacan”.460 

Allerede tidligt i Nancys filosofiske arbejde er der således etableret en 

forbindelse mellem grænsens, forskydningens og berøringens tematik. Siden 

(og i forlængelse af Ego Sum) bliver subjektet i Nancys haptik at forstå som 

den tanke, der søger at tænke sig selv, støder imod, trækkes sammen og 

træder tilbage i forhold til dets egen, indre grænse. En grænse, der i 

virkeligheden ikke er én grænse, men et spil hvorved grænser artikuleres, 

idet subjektet ”glider”, ”drejer” og ”snubler” 461   om eller over sig selv. 

Parallelt med dette stadige spil gælder, at 

philosophy has always already given itself over to the thinking of what it can neither 

master nor examine […]. [Thinking] is given over to and delivered for what from the 

beginning exceeded it, outran it, and overflowed it.462 

 

Det ligger lige for, at tænke dette ”what” substantielt. Og denne udfordring 

skærpes tilsyneladende, når Nancy i sin beskæftigelse med kristendommens 

selv-dekonstruktion hævder en grund og et det, der gør sig gældende ”deeper 

than the ground of the religious thing”. 463  Men foreløbig (i haptikken) 

gælder, at subjektets “what” unddrager sig, hvilket også formuleres gennem 

de tilbagevendende henvisninger til Freuds ”Psyche”, hvis selv-unddragelse 

paradoksalt nok ”er” selvet: ”she is but a dispersion of infinitely parcelled 

out places in locations that divide themselves and never penetrate each other. 

 
459 Ibid., 62f. 
460 Ibid., 62. 
461 LC, 76. 
462 Nancy 1993b, 8. 
463 “In the Midst of the World” (herefter IM), i: Nancy 2013a, 26. 
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No encasement, no overlap; everything is outside another outside”. 464 

”Psyche” (og dermed corpus) er som en slags foldestruktur uden dybde, hvor 

en inderside også altid er folden af en yderside. Derrida kommenterer i den 

forbindelse: ”The superficies of these surfaces […] are limits – exposed, as 

such, to a touch that can only ever leave them intact, untouched and 

untouchable”.465 Som grænsen er urørlig, er corpus det også: urørligt og dog 

en berøring. 
 

kræfter 

Pennen i Descartes’ (selv)fremstilling anskueliggør ifølge Nancy det 

tænkende subjekt som et dynamisk felt af kræfter i spil; om pennens skrift 

og dens bevægelse gælder, at ”the figure must be conceived as power”.466 

Når Nancy i sin haptik omsætter det cartesianske subjekt som et forhold 

mellem det u-udstrakte og det udstrakte til corpus som et forhold mellem det 

vægtløse og vægt, så eksponeres corpus således både for ”sig selv” som vægt 

og for tyngdekraften. Men hvordan er forholdet mellem mellem disse indre 

og ydre kræfter? 

Et svar kan findes med afsæt i formuleringen ”weighing is the intention of 

extension”467, hvilket vil sige, at corpus ikke er eksponeret for hverken indre 

eller ydre kræfter, ”før” corpus ”ud-strækker” ”sig” som den tænkning, der i 

Nancys haptik associeres til berøring. Derrida sammenfatter disse komplekse 

sammenhænge, når han skriver, at ”’touching’ means ’being in the world.’ 

There is no world without touching, and thus without […] forceful 

exertion”.468 Corpus omgår med andre ord sondringen mellem indre og ydre 

og for den sags skyld mellem før og efter, idet berøringen (specifikt selv-

berøringen) sættes som disse modsætningers oprindelse og brydningsfelt. 

Et udblik til ”Différance” er her oplysende med henblik på en 

sammenhæng mellem tematikken kræfter og den generelle metafysikkritik. 

Derrida skriver, at Nietzsche ser den menneskelige bevidsthed som 

the effect of forces whose essence, byways, and modalities are not proper to it. Force 

itself is never present; it is only a play of differences and quantities. There would be 

no force in general without the difference between forces; and here the difference of 

quantity counts more than the content of the quantity, more than absolute size itself.469 

 

 
464 ”Psyche”, i: Nancy 1993a, 393. 
465 Derrida 2005a, 14. 
466 ES, 33. 
467 C, 95. 
468 Derrida 2005a, 140. 
469 Derrida 1982, 17. 
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Det er på dette stræk næsten umuligt at abstrahere fra en fysisk-kinetisk 

erfaring af kraft som udveksling imellem ”noget” og ”noget andet”. Men 

måske er denne abstraktion slet ikke nødvendig, så længe udvekslingen ses 

som selv-udveksling, det vil sige som corpus’ forhold til corpus, hvilket med 

hensyn til différance vil sige ”as the other different and deferred in the 

economy of the same”470 og dermed netop som ”the relation of force to 

force”.471 Selvom corpus som selv-udveksling heller ikke er et kræfternes 

spil imellem ”noget” og ”noget andet”, så forfølger Nancy ikke desto mindre 

det imellem (”between”), Derrida anfører, og beskriver det som et (ikke)sted 

– eller en (ikke)berøring – hvor et ”mig” bliver et ”dig”: 

it makes no sense to talk about body and thought apart from each other, as if each could 

subsist on its own: they are only their touching each other […]. Feeling oneself 

touching you (and not ‘oneself’) […]: the body is always forcing this thought farther 

forward, always too far. Thought itself, at this point, is really forcing itself, dislocating 

itself: because the whole weight, the gravity, of thought – in itself a weighing – 

amounts to nothing more than a consenting to bodies.472 

 

Præpositionen ”con-” forekommer ofte i Nancys tekster, idet den indikerer 

de modsatrettede kræfter, der er virksomme i corpus som differeret enhed af 

det forskellige. Således gælder, at ”[i]n an extreme paradox, the other turns 

out to be the other of the with”.473 

En af ”Corpus” mange lister anskueliggør i den forbindelse specifikt 

sammenhængen mellem subjekt, vægt og kræfter: 

A subject before any subject: weighing, pressure exerted and received, an entirely 

archi-primitive community of forces, of bodies as forces, of forms of bodies – psyches 

– as forces pushing each other, supporting, repelling, balancing, destabilizing, 

interposing, transferring, modifying, combining, and marrying each other.474 

 

Nancy griber her til den dynamik og dermed de kræfter, der er virksomme 

i forhold til enhver vægt i verden. Disse forhold indskrives i corpus og lader 

ane, at selvom Nancy sjældent forholder sig eksplicit til de eksistentielle 

aspekter vedrørende endelighedens vilkår, så er denne tematik nærværende i 

hans haptik. Et sted spørger han direkte: ”What forces and thoughts pertain, 

first of all, to the being-thrown-there that the body is? […] What forces and 

 
470 Ibid. 
471 Ibid. 
472 C, 37f. 
473 Nancy 2000, 81. 
474 C, 97. 
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thoughts – force-thoughts, perhaps – could express the very familiar 

strangeness of this being-there, this being-that?”.475 Spørgsmålet refererer 

implicit til Heideggers Da-sein som Geworfenheit, ligesom udtrykket “the 

very familiar strangeness” genkalder det såkaldt Unheimliche. Det 

urovækkende i Nancys sammenhæng er, at hvis corpus kastes, så er det 

corpus ”selv”, der kaster – og corpus ”selv”, der falder. 
 

materialitet 

Det cartesianske subjekt kan ikke se sig selv direkte og indfældes derfor i en 

labyrint af ikke-seende blikke, hvor det er henvist til at høre sig selv set. 

Denne labyrint udgøres blandt andet af et lærred med maling og i sit 

vedvarende forsøg på dog at finde noget, hvis væren ikke kan betvivles, 

skriver Descartes: ”at least the colors used in the composition must be 

real”.476 Har det medie, hvormed Descartes anskueliggør sin teori, således en 

uomgængelig, material karakter, bestemmer Nancy tilsvarende det 

cartesianske subjekt som materialitet. Dette fordi den udveksling, hvorved 

det tænkende subjekt blandt andet træder frem henholdsvis tilbage for ”sig 

selv”, udgør en særlig modstand. 

Modstanden er umiddelbart af strukturel karakter. Dette redegør Nancy 

for i ”On the Soul”, hvor han sondrer mellem masse, substans og materialitet 

med henblik på at omskrive den klassiske dikotomi mellem form og stof til 

den artikulation, hvorved corpus (her ”the body”) bliver til som form og stof, 

tanke og krop, tanke-krop. Han skriver:  

If I penetrate the form of a body, I destroy it, I dissolve it as form and make it into a 

mass, a rotting or a mass grave. If we wish to keep the word matter, then we should 

say that it’s the impenetrability of what is form – in other words, relation, articulation, 

and therefore, yet again, the relation between sensing, sensing oneself, being sensed, 

and sensing something as from the outside.477 

 

Nancy refererer implicit til Aristoteles, der i sidste kapitel i Om Sjælen 

skriver, at ”overdrivelse i de rørlige ting […] ødelægger det levende 

væsen”.478 Corpus’ materialitet er således strukturel (eller formal), men dog 

ikke sådan at forstå, at den kan løsrives fra det stof – den vægt – corpus 

(også) ”er”. Netop derfor kan den gennemtrænges og ødelægges. 

At Nancy tilskriver corpus materialitet, kan tillige ses i forlængelse af 

lingvistikken, der for sin del inspirerer Derridas dekonstruktion. Denne 

 
475 C, 13. 
476 ES, 50. 
477 OtS, 127. 
478 Aristoteles 1998, 98. 
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henviser således i De la Grammatologie til Roman Jakobson, der skriver, at 

”language has a manifestly granular structure and is subject to a quantal 

description”.479 Sprog udviser altså en eller anden grad af friktion. Denne 

indsigt videreføres, når Nancy og Lacoue-Labarthe i The Title of the Letter 

følger Lacans ombrydning af Saussures sproglige tegn og i tråd med Lacan 

tilkender det deraf følgende skema en materialitet (en ”bogstavets instans”), 

der blandt andet grunder i, at den betegner, der er videreført fra Saussures 

sproglige tegn, er lokaliserbar og udelelig. Lacan hævder således om sproget, 

at ”[i]t is subtle body […], but body it is”480, hvilket Nancy og Lacoue-

Labarthe på samme tid gengiver og vender på hovedet: ”The letter is matter, 

but not substance”. 481  Nancy og Lacoue-Labarthe læser således ikke 

”bogstavets instans” ind i et modsætningsforhold mellem stof og form, men 

snarere som det hvorved denne forskel strukturelt er bestemt: ”there is not a 

division because there is materiality, but rather […] materiality because there 

is division”.482 Blandt de spørgsmål The Title of the Letter rejser er følgelig, 

om “bogstavets instans” er en “founding and structural architecture” i 

sproget eller måske snarere “the guiding thread that alters it”.483 

En påfaldende dobbelthed kendetegner altså materialiteten: på den ene 

side kan den ikke tilegnes, på den anden side er den uomgængelig. Under ét 

forlener dette materialiteten med en diffus modstand, der understreges af 

”Corpus”’ mange lister med tætpakkede kæder af ord. Disse lister bevæger 

sig transkategorialt mellem fornuft og sansning, hvorved de på en næsten 

irriterende måde støder imod gængs akademisk diskurs. Nancy skriver 

således, at han ønsker et corpus 

of the weighings of a material, of its mass, its pulp, its grain, its gulf, its mole, its 

molecule, its turf, its trouble, its turgidity, its fiber, its juice, its invagination, its 

volume, its peak, its fall, its meat, its coagulation, its paste, its crystallinity, its 

tightness, its spasm, its steam, its knot, its unknotting, its tissue, its home, its disorder, 

its wound, its pain, its promiscuity, its odor, its pleasure, its taste, its timbre, its 

resolution, its high and low, right and left, its acidity, its windedness, its balancing, its 

dissociation, its resolution, its reason…484 

 

 
479 Derrida 1997, 69. 
480 Citeret i: TL, 28. 
481 Ibid., 29. 
482 Ibid., 43 
483 Ibid., 93. 
484 C, 99. 
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Den franske originaltekst er her skanderet af et genkommende “de son…”, 

”de son…”, ”de son…”, ”de sa…”, ”de sa…”, ”de sa…”, der som et hjerte 

banker uophørligt og uigenkaldeligt.     
 

medie (integumentum) 

Descartes søger at se, hvad der ikke kan ses og at vise, hvad der ikke kan 

vises. Hans fremstilling får dermed en indirekte karakter, idet pennen, 

lærredet, masken og fabelen bliver den iklædning (integumentum), der 

anskueliggør hans teori (og dermed ham ”selv”). Nancy pointerer, at den 

cartesianske iklædning ikke blot har en formidlende funktion, men at den er 

virksom på en måde, der omgår modsætningen mellem direkte præsentation 

og indirekte repræsentation. Denne opmærksomhed vedrørende mediet i dets 

egen ret ses allerede i Aristoteles’ Om Sjælen, der inspirerer Nancys ”On the 

Soul”. 

Aristoteles beskæftiger sig i Om Sjælen med forholdet mellem den enkelte 

syns-, høre-, smags-, lugte- og følesans og dét, som sanses og han forestiller 

sig i dette forhold muligheden af et ”sanseorgan”. Men især følesansen 

volder vanskeligheder og Aristoteles siger: ”Hvorvidt sanseorganet er indre 

eller ej, eller det blot er kødet, derpå synes der ikke at være noget tegn i den 

omstændighed, at sansningen finder sted samtidig med berøringerne”.485 

Aristoteles overvejer derfor muligheden af en hinde, der er omviklet ”kødet” 

og igennem hvilken berøring kan passere til et ”indre”, men han forkaster 

denne tanke for i stedet at anskue spørgsmålet om et medie i lyset af sin 

systematiske sondring mellem virkelighed og mulighed. Han siger: 

At sanse er at påvirkes. Således er det det frembringende, som dette er i virkelighed, 

der virkeliggør det i mulighed værende. Derfor sanser vi ikke det, som er tilsvarende 

varmt og koldt eller hårdt og blødt, men overskridelserne, som var sansen en art middel 

imellem de sansbare tings modsætninger. Og det er igennem det, den dømmer de 

sansbare ting. Thi det er midlet, som kan dømme. For det bliver, i forhold til enhver af 

dem, den anden af modsætningerne. Og ligesom det, der skal sanse hvidt og sort, ikke 

må være nogen af delene i virkelighed, men dem begge i mulighed […], således må 

det også for følesansens vedkommende være hverken varmt eller koldt. […] Det, som 

sanser er en art størrelse, hvor hverken evnen til at sanse eller sansen selv er nogen 

størrelse, men en art princip, og det sansendes mulighed.486 

 

Når Aristoteles her bestemmer sansning som ”at påvirkes”, anvender han 

verbet paskhō (gr.: ”at lide”). Hvad angår sammenhængen mellem corpus, 

eksposition og åbning er det ganske vigtigt at holde sig dette element af 

passivitet for øje. Aristoteles taler også om ”overskridelserne” (tōn 

 
485 Aristoteles 1998, 68. 
486 Ibid., 70f. For græsk tekst, se: Aristoteles 2011 (De Anima, II.11, 424a-f), 120. 
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yperbolōn) og om sansen som ”en art middel”, hvilket snarere burde 

oversættes ”en art midte” (mesotētos tinos487). Set i forhold til corpus og 

grænsens tematik er det tankevækkende, at denne ”midte” (betragtet som 

grænse) i sig selv ingen-ting ”er”, men at den som ”en art princip” og som 

”det sansendes mulighed” bliver til virkelighed, idet den overskrides. Denne 

overskridelse er samtidig forudsætning for, at midlet ”kan dømme” og 

således virkeliggøres som distinktion. Med disse overvejelser modgår 

Aristoteles tilsyneladende selv den hylemorphe-tradition, den 

filosofihistoriske reception har indskrevet ham i. Dette er blandt andet belyst 

af Abraham P. Bos, der i sin læsning af Om Sjælen finder belæg for en tese 

om, at Aristoteles opererer med en såkaldt ”instrumental body”, der fungerer 

som medie i forhold til sjælen og den synlige krop.488  Bos’s udtryk har 

påvirket afhandlingens valg af termen tanke-krop. 

I ”On the Soul” refererer Nancy forestillingen om en erkendelsens og 

sansningens medialitet. Han skriver, at ”the body’s matter, for Aristotle, is 

nothing other than its form. He literally says that we can’t distinguish matter 

and form. The matter of the body is sensing matter. And the form of the body 

is the sensing of this matter”.489 Nancys’ corpus kan i dette lys ses som en 

videreførelse af den aristoteliske filosofi. Om end en videreførelse, der åbner 

mulighed for at læse Om Sjælen anderledes end hylemorphe-traditionen har 

gjort det. Således er ”On the Soul” for eksempel for Philipp Stoellger en 

anledning til at revurdere Aristoteles: 

Näher besehen ist aber Aristoteles’ prinzipielle und phänomenale Korrelation von 

Materie und Form wie von Möglichkeit und Wirklichkeit ein antidualistisches Modell. 

Da Materie und Form immer relationel zu verstehen sind, sind sie keine dualen Relate, 

die erst sekundär relationiert werden.490 

 

Også Derridas opmærksomhed vedrørende mediets tematik herunder 

anerkendelsen af skrift som andet og mere end ned-skrift påvirker Nancy. I 

”Elliptical Sense” forklarer han Derridas skriftbegreb med henvisning til de 

etymologiske betydninger af ordet ”ellipse”: ”’El-lipsis, from ek-leipō, I 

avoid: I avoid – writing what I write. I live off writing, I leave off writing.’ 

And he [Derrida] will leave out saying (writing) that the ellipsis (as eclipse) 

has as its etymon the idea of fault, of the absence of precision or 

 
487 Den tyske oversættelse gengiver: ”weil die Wahrnehmung gleichsam eine Art Mitte 

ist“ (Aristoteles 2011, 121). 
488 Bos 2000 og 2010. 
489 OtS, 127. 
490 Stoellger 2010, 47. 
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exactitude”.491 I Derridas arkeskrift gør der sig en unddragelse gældende og 

at læse bliver derfor mest af alt en indøvelse i at få blik for måden, hvorpå 

skrift som skrift viser sig i en form for dobbelt medialitet: som overflade og 

som det, der træder tilbage fra denne overflade. Dette kræver en særlig 

skelneevne, der af Nancy forklares på følgende måde: 

discerning […]. That is to say, a fine, penetrating insight, a perspicacious gaze which 

has insinuated itself into writing, across ‘labyrinth’ and ‘abyss,’ plunging ‘into the 

horizontality of a pure surface, which itself represents itself from detour to detour’ (for 

where else is writing to be discerned if not here, right at the ‘grapheme’ itself?).492 

 

Dekonstruktion som filosofisk forehavende er at forfølge de brudlinjer, 

der kun vanskeligt lader sig skelne i skriftens overflade, netop fordi de er 

spor efter den unddragelse, der forudsætter enhver sprog- og 

meningsdannelse. Dette forudsætter dog, at der er en skrift (”the ’grapheme’ 

itself”). 
 

modsætning i enhed  

se: dobbeltbevægelse 

 

operativitet 

Det cartesianske subjekt ”er”, idet det tænker og en teoretisk fremstilling må 

afspejle dette forhold. Fremstillingen må så at sige ”være” dette, at den 

fremstiller. Men en virkeliggørelse af fremstillingen som fremstillig fordrer 

en læser, der formår ikke blot at tænke men også at lade sig tænke. Når 

Nancy i sine tidligste tekster læser henholdsvis Lacan, Kant, Hegel og 

Descartes, så er anliggendet således primært et spørgsmål om læsestrategi; 

hans opmærksomhed er rettet mod de bevægelser, der er virksomme i de 

respektive tekster snarere end det systematiske indhold, der (også) formidles. 

Siden anviser han med reference til haptikken en omgang med skrift og 

mening: “In all writing a body is the letter, yet never the letter, or else, more 

remotely, more deconstructed than any literality, it’s a ‘letricity’ no longer 

meant to be read”.493 Denne “letricity” kan som ”læselighed” ses netop som 

tekstens (og dermed forfatterens, fremstillingens og læserens) åbenhed i 

forhold til at (lade sig) læse. Og følgelig at (lade sig) tænke. Heraf følger, at 

operativitet må forstås i såvel et aktivt som et passivt aspekt (som opereren 

og opererbarhed). 
 

 

 
491 EllS, 105. 
492 Ibid., 107. 
493 C, 87. 
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sammentrækning (synkope) 

Det cartesianske subjekt er ifølge Nancy en sammentrækningens og 

åbningens dobbeltstruktur. Denne dynamik udvirkes ikke ved kræfter 

udenfor subjektet, men derimod idet det som en enhed af det forskellige 

støder imod dets egen, indre grænse. Sammentrækningen har en paradoksal 

karakter, hvorved subjektet ikke bringes nærmere, men tværtimod ”vrides 

væk fra” sig ”selv”. 494  I sin læsning af Descartes benytter Nancy ordet 

”convulsion” for denne sammentrækning, mens han i andre sammenhænge 

anvender synkope eller systole (i modsætning til diastole). 

I Ego Sum lokaliseres sammentrækningen konkret til den udsigelse ”ego”, 

hvorved det cartesianske subjekt bliver til. Umiddelbart er det mundens 

åbning, der former denne udsigelse, men fordi subjektet ikke ”har” en mund, 

det kan åbne og fordi en åbning forudsætter en sammentrækning, så skriver 

Nancy: 

something – unum quid – opens (it would therefore have the appearance or shape of a 

mouth) and this opening articulates itself (it would therefore have the appearance of 

discourse, hence of thought), and this articulated opening, in an extreme contraction, 

forms: I. As a result, convulsed, it forms itself into an I, it feels itself I, it thinks itself 

I. I touches and fixes itself making – saying – I.495 

 

“Jeg” trækkes sammen med, former, føler, tænker, berører og fastholder 

“sig” som “jeg”. Derrida ser i sin læsning af denne passage en form for 

”rhythmical violence”496 i vekselvirkningen mellem subjektet som åbning og 

sammentrækning, men fremhæver, at denne vold ikke er den filosofiske 

tænkning som helhed fremmed. Nancy skriver således som afslutning på Ego 

Sum: ”Ego contracts thought to the point where it is wrenched away from 

itself. It is not a violent act – or it is one to the extent that, from Descartes 

onward, thought has refused to confront its own convulsion: violence is 

begotten in what one refuses to confront”.497 

Når den forskudte selv-berøring (corpus) bliver den centrale figur i 

Nancys haptik og når han lader munden tjene som billede på denne berørings 

(ikke)sted, er det oplagt også at inddrage latteren med henblik på en 

anskueliggørelse af det brudte selv-forhold. ”Laughter, especially a peal or 

burst of laughter, is like a syncope”498, kommenterer Derrida og henviser 

 
494 ES, 88. 
495 Ibid., 107. 
496 Derrida 2005a, 33. 
497 ES, 112. 
498 Derrida 2005a, 113. 
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blandt andet til Nancys tekst ”Laughter, Presence”, hvor han som led i en 

kunstfilosofisk refleksion skriver: 

Laughter of infinite mockery, of derision, and irony: the subject of art sees itself there 

as what bursts, explodes, is consumed, and disappears. But also, the laughter and smile 

of an ‘inexpressible grace,’ of the grace with which ‘art’ slips away, and each art 

disappears into another only to bloom there again […].499 

 

Latteren betragtet som fysiologisk sammentrækning bliver her afsæt for 

ironiens og smilets åbning; en åbning, der med fordel kan ses i sammenhæng 

med det særlige ”burst of laughter”500, som Derrida og Bataille lader bryde 

med den filosofiske diskurs (konkret repræsenteret ved Hegel) for i stedet at 

sætte et spil i gang, hvor mening eksponeres for (ikke)mening. 

Som endnu et billede på sammentrækning anvender Nancy jordskælvet og 

betoner dermed den materialitet, corpus (også) ”er”, idet han samtidig 

antyder det selv-dekonstruktive potentiale i metafysikkens grundstrukturer: 

”The tiny expenditure of a few grams, the shiver of the created world, is 

inscribed and exscribed equally well as an earthquake: dislocation is also the 

splitting of tectonic gravity and the wrecking of places”.501 
 

selv-berøring  

I Descartes’ optiske labyrinter søger subjektet at få ”sig selv” at se. Men som 

”ting” kommer subjektet i vejen for dette selv-syn, idet det på samme tid 

spærrer for og unddrager sig ”sig selv”. Dette forhold omtolker Nancy i 

haptikken, hvor den (u)mulige selv-berøring bliver et væsentligt tema. 

Selv-berøring (i videre forstand: auto-affection) er en genkommende figur 

i den filosofiske tænkning. Når Derrida i Of Grammatology undersøger det 

sproglige tegns filosofihistoriske forudsætninger, så føres han således til 

Aristoteles’ forestilling om, at det talte ord (eller rettere: stemmen) som 

”pure auto-affection”502, er så nær dets egen mening, sandhed og væren, at 

det falder sammen med et indre, transcendentalt ord og derfor (idealt 

betragtet) helt overflødiggør et ydre ord. Men med afsæt i den strukturelle 

lingvistik bemærker Derrida, at ”the word (vox) is already a unity of sense 

and sound, of concept and voice, or, to speak a more Saussurian language, 

of the signified and the signifier”.503 Med blik for denne forskelssættelse i 

den sproglige struktur (og dermed også i det talte ords ”auto-affection”) 

retter Derrida sin opmærksomhed mod Jean Jacques Rousseaus Les 

 
499 ”Laughter. Presence”, i: Nancy 1993a, 388f. 
500 Derrida 2001, 319. 
501 C, 103. 
502 Derrida 1997, 20. 
503 Ibid., 31. 
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Confessions. Her står udtrykket ”ce dangereux supplément”504 metonymt for 

en selv-tilfredsstillelse, Rousseau ikke kan forstå som hverken natur (det 

egne) eller u-natur (det ikke-egne). Ideelt set burde naturen ikke mangle 

noget, den ”ought to be self-sufficient”.505 Og fordi “Natur” og ”Mor” for 

Rousseau er ét, burde der altid være en nærværende, fuldkommen mor. Det 

er der bare ikke. Og det er ifølge Derrida fra dette fravær i Rousseaus tekst/er, 

at der virker en kæde af supplementer fra ”Natur”/”Mor” til Rousseaus 

”Mamma” til elskerinden Thérèse til onanien. Når det i denne kæde viser sig 

for Rousseau, at selv-tilfredsstillelse faktisk er mulig, så får det flere 

konsekvenser. Blandt andet netop den, at grænsen mellem det egne og det 

ikke-egne bliver uklar. For når det gælder, at ”[w]hat is touching is 

touched” 506 , hvad er så hvad? – og hvem er så hvem? Videre erfarer 

Rousseau, at nok så meget som onanien umiddelbart forekommer at være en 

ødelæggelse af den, han ”er”, så viser den sig samtidig at virke som 

bevarelse. Derrida skriver: 

The supplement has not only the power of procuring an absent presence through its 

image; procuring it for us through the proxy [procuration] of the sign, it holds it at a 

distance and masters it. For this presence is at the same time desired and feared. The 

supplement transgresses and at the same time respects the interdict […]. Its economy 

exposes and protects us at the same time according to the play of forces and the 

differences of forces.507 

 

At den eller det, der berører, selv berøres, sker med andre ord i en 

udveksling af kræfter, der på samme tid bevarer og ødelægger det subjekt, 

der i Nancys haptik som corpus ”er” berøring. 

Endnu en filosofihistorisk reference til selv-berøringens tematik finder 

Nancy i Kants transcendentalfilosofi. Subjektet er her som udgangspunkt 

den filosofiske tænkning per se, om hvilken Nancy skriver: ”What is at stake 

and what has been in play since 1789, is precisely the exhibition of theory’s 

face-to-face encounter with itself, and the exhausting, unbalancing question 

of the refinement [la tenue] of its discourse”.508 Dette destabiliserende selv-

syn redegør Nancy nærmere for i “Elliptical Sense”, hvor han præciserer, at 

det transcendentale jeg ”er” denne bevægelse i retning af ”sig selv” som 

 
504 Ibid., 150. 
505 Ibid., 145. 
506 Ibid., 154. 
507 Ibid., 155. 
508 2008c, 5. 1789 er jf. Nancys note året for Kants udgivelse af Kritik der Urteilskraft. 

Andre steder nævnes 1790. 
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udspring for ”sig selv”: ”This is […], properly speaking, the act of thought 

that Kant calls transcendental: reason discovering itself, making itself 

available as the principle of its own possibilities”. 509  Og med eksplicit 

henvisning til selv-berøringens tematik bemærker han, at hvad, der driver 

denne bevægelse, er ”the satisfaction or joy which the origin experiences in 

finding and touching itself, the joy of originating from itself in itself”.510 

Således iagttaget udfoldes den filosofiske tanke som en egen, indre grænse; 

en grænse, der i transcendentalfilosofien er at forstå som erkendelsens 

mulighedsbetingelse, men som samtidig (trods ethvert begær efter at berøre 

den) unddrager sig erkendelsen ”selv”. 

Disse sidste forhold drøfter Derrida i On Touching i et kapitel med 

overskriften ”To self-touch you”. Her skriver han, at ”a figural manner of 

making use of the tactile schema”511 nærmest invaderer Nancys tekster og 

derved “little by little, prevents us from distinguishing between thematic 

sense and operating function”.512 Det er med andre ord som om, der pågår en 

sprogets egen kamp mod sproget i sproget koreograferet ved selv-

berøringens skema. 
 

sense 

På så vel engelsk som fransk er en vifte af konnotationer knyttet til ordet 

sense. ”Retning”, ”mening” og ”sansning” er de væsentligste og Nancys 

filosofi kan ses som et spil, hvori disse betydninger til stadighed udveksles.513 

Hvad mening angår, sondrer Nancy eksplicit i forhold til sandhed: ”Truth 

is being-such [l’être-tel], or more exactly it is the quality of the presentation 

of being such as such. Sense, for its part, is the movement of being-toward 

[l’être-à].” 514 . Således insisteres på det begivenhedsaspekt, hvorved for 

eksempel det rationelle (og sande) indhold af udsagnet ”2+2=4” kan blive til 

som mening i en bevægelse bestemt ved retning. Begivenhed og bevægelse 

må her ses i sammenhæng med kommunikation, det vil sige dette, at ”an 

event of sense is not the mere transmission of pre-defined content; it is a 

‘communication’ across the absolute incommensurability of speaking 

positions”.515 Vigtigt er nu, at sådanne “speaking positions” ikke antages 

forud for den udsigelse ved eller som hvilken, de bliver til. Og dog må vel 

gælde, at en udsigelse forudsætter et rum og en tid, ”hvori” der på samme tid 

 
509 EllS, 91. 
510 Ibid. 
511 Derrida 2005a, 267. 
512 Ibid., 268. 
513 For hele registret af konnotationer se: C, 104. 
514 Nancy 1997a, 12. 
515 Morin 2012, 40. Se også kapitlet “Om det identiske”, i: Olesen 2006, 17-31. 
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kan være forskellige ”speaking positions”? Ikke nødvendigvis. For hvis 

noget forudsættes, så er det ifølge Nancy snarere en række sproglige 

præpositioner som ”med”, ”til”, eks- samt adverbiet ”sammen”. 

In fact, simultaneity is not a matter of indistinction; on the contrary, it is the 

distinctness of places taken together. The passage from one place to another needs time 

[…]. And moving in place […] as such also needs time: the time for the place to open 

itself as place, the time to space itself. Reciprocally, originary time, appearing as such, 

needs space […], the space of its own dis-tension, the space of the passage that divides 

[…] it… The ’together,’ therefore, is an absolutely originary structure.516 

 

Som Heidegger bestemmer Da-Sein ved blandt andet eksistentialet 

Erschlossenheit, således lader Nancy altså også corpus være en åbning, 

hvorved forskellige positioner bliver til som et ”sammen”. Et ”sammen” 

gennemtrukket af den distinktion, der som tid og rum tillader sense i 

betydningen en retningsbestemt bevægelse. Denne forståelse af sense tillader 

Nancy at række over sprogets og begrebsdannelsens i øvrigt umulige afstand 

mellem mening og sansning. Han skriver: ”A word, so long as it’s not 

absorbed without remainder into a sense, remains essentially extended 

between other words, stretching to touch them, though not merging with 

them: and that’s language as body”.517 “Sammen” bliver her til et ”imellem” 

(”between”), men ræsonnementet er det samme. 

Trefoldigheden af sense’s konnotationer er således ikke kun etymologisk, 

men i aller højeste grad gensidigt konstitutiv: 

Sense needs a thickness, a density, a mass, and thus an opacity, a darkness by means 

of which it leaves itself open and lets itself be touched as sense right there where it 

becomes absent as discourse [or as signification]. Now, this ‘there’ is a material point, 

a weighty point: the flesh of a lip, the point of a pen or of a stylus, any writing insofar 

as it traces out the interior and exterior edges of language.518 

 

Fra Ego Sum har Descartes’ pen fundet vej til ”The Weight of a Thought” 

som led i en betoning af mediets nødvendighed. Subjektet, tanken og sproget 

behøver (”needs”) et ”there” hvor eller som hvilket, det kan åbne ”sig” for 

”sig selv”. Og dette ”there” må være ”a material point”. Descartes søger en 

tankens transparens, men Nancy spørger, om det, han håber at finde, mon 

ikke snarere er det modsatte: en første og sidste mening, der kan spærre for 

tankens flugt? Ved i sin egen filosofi at insistere på sense anerkender Nancy 

 
516 Nancy 2000, 61. 
517 C, 71. 
518 Nancy 1997b, 79. Oversættelse ændret. 
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modstanden som uomgængelig og konstitutiv for såvel mening som 

sansning. 

I visse tekster gentages ordet sense i en sådan uendelighed, at det 

tilsyneladende splitter sig selv ad. Sense betyder aldrig helt sense, men altid 

– også – sense. Det står dermed aldrig rent, lige så lidt som berøringen i 

øvrigt gør det. Nancy skriver: ”The ’transcendental’ of sense (or what is 

‘ontological’ in it) is touch: obscure, impure, untouchable touch”.519 
 

tanke-krop 

Om Nancys filosofi skriver Derrida: ”It comes down to thinking and to the 

thinking body of thought”.520 Corpus “er” denne ”tankens tænkende krop” 

(denne tanke-krop). 

En tanke-krop, der kan af-veje, over-veje og veje (se: vægt), der kan falde 

ned i forsøget på at tænke op over dens egen, indre grænse (se: fald og 

grænse), der ude-af-sig-selv søger at berøre ”sig selv” (se: eks-, berøring og 

selv-berøring), men som i-sig-selv intet ”er” andet end den udveksling af 

kræfter (”force-thoughts”521) (se: topografi, sammentrækning og åbning), 

ved hvilken den (ikke) finder sted (se: distinktion, medie, operativitet, 

artikulation og kræfter). 

topografi 

Som led i subjektets forsøg på at få sig selv at se etablerer Descartes en slags 

labyrinter eller spejlkabinetter igennem hvilke, et indirekte selv-syn 

muliggøres. Disse optiske konstruktioner er fiktive, hvilket imidlertid er 

uden betydning, så længe de tjener tankens indsigt. 

Antagelsen af en sammenhæng mellem synssans og tænkning er lige så 

gammel som filosofien selv og præger også det tyvende århundredes 

fænomenologi. I The Visible and the Invisible skriver Merleau-Ponty for 

eksempel: “Thought is a relationship with oneself and with the world as well 

as a relationship with the other; hence it is established in the three dimensions 

at the same time. And it must be brought to appear directly in the 

infrastructure of vision”.522 I et forsøg på nærmere at forstå forholdet mellem 

tænkningens tredimensionelle relationalitet og den synets infrastruktur ”i” 

hvilken, denne relationalitet ifølge Merleau-Ponty skal fremtræde, hæfter 

Derrida sig ved ordet “infrastructure”.523 Spørgsmålet er, om denne struktur 

er didaktisk begrundet, men tanken ”selv” fremmed. Eller om tænkningen i 

”sig selv” har en infrastrukturel karakter. 

 
519 EllS, 110. 
520 Derrida 2005a, 266. 
521 C, 13. 
522 Merleau-Ponty 1968, 145. 
523 Derrida 2005, 209. 
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Som nævnt i forbindelse med afhandlingens tegning af subjektets 

topografi er der i filosofien en tendens til at komplicerede sagsforhold 

anskueliggøres ved hjælp af rumlige modeller: Descartes’ optiske labyrinter, 

Freuds æg, Roman Jakobsons paradigmatiske henholdsvis syntagmatiske 

sprogakse, Merleau-Pontys infrastruktur, Ferdinand de Saussures ellipse og 

Lacans ombrydning heraf, osv., osv. Lutter grafiske og skematiske 

konstruktioner i forsøget på at aftegne tankens, selvets, sprogets og 

begrebsdannelsens dynamik. Det er oplagt, at disse konstruktioner tjener et 

umiddelbart, didaktisk formål, men forskning i neurofysiologi godtgør 

tillige, at de humanistiske videnskabers intuition med hensyn til en 

tænkningens rumlighed har noget for sig. Tænkning betragtet som 

transmission af impulser fra én nervecelle til en anden fordrer vitterlig et 

reelt, fysisk rum. Dette rum ”er” den såkaldte synapse, der ”i sig selv” ingen-

ting ”er” og derfor også kaldes synapsekløften524; i eller som dette åbne felt 

tænker tanken. En filosofisk replik til disse indsigter findes i for eksempel 

Catherine Malabous What Should We Do With Our Brain, herunder specifikt 

kapitlet ”You are your synapses”.525 Nancy anvender selv termen synapse, 

idet han bestemmer ”this thing called ’thought’” som ”nodule or synapse, 

acid or enzyme, gene or virus, a corpuscle of cortex, a rhythm […], a leap, a 

shudder – and its weighing”.526 

Sammenhængen mellem didaktisk form og sagligt indhold afspejles også, 

når Nancy udskriver corpus som de lange lister, hvor det samme gentages 

med mindre forskydninger, idet corpus ”er” denne gentagelsens og 

forskydningens begivenhed. En begivenhed, der fordrer rum (og tid) og 

dermed en eller anden form for topografi for at artikuleres. 

”Corpus” aftegner og er således en topografi med indgange, steder og 

åbninger: 

We need a corpus of entries into the body: dictionary entries, language entries, 

encyclopedia entries, all the body’s introductory topoi, registers for all its articles, an 

index for all its places, postures, planes, and recesses. […] A seismograph with 

impalpably precise styluses, a pure literature of breaching bodies, accesses, excesses, 

orifices, pores and portals of all skins, scars, navels, blazon, pieces, and fields, body 

by body, place by place, entry by entry by exit.527 

 

 
524 Klausen og Schibye 1993, 41. 
525 Malbou 2008. 
526 C, 117. 
527 Ibid., 55. 
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Lister som denne afspejler Nancys forbehold overfor enhver skematisme. 

For nok er corpus at betragte som topografi, men Nancy vil helst holde sig 

fri af den sublimering, der er risikoen ved enhver model eller figur. Han 

skriver således, at corpus måske ”could be saved by beautiful geometrical 

designs in three or n dimensions, with elegant axonometries: but then 

everything would have to float, hanging in mid-air, and bodies must touch 

the ground”.528 
 

vægt 

Det kan forekomme oplagt at forskyde det cartesianske subjekt som den 

umulige enhed af det u-udstrakte og det udstrakte til corpus som en ligeså 

umulig enhed af det vægtløse og vægt. Men Nancy omgår denne apori ved 

at hævde ”a weighty/weighing property of thought, which would be identical 

to a thinking property of the weighty thing”.529 Med forestillingen om tanken, 

der ikke bare kan over-veje og af-veje, men også reelt veje, åbnes et 

semantisk felt i Nancys diskurs, der tillader en dynamisk, transkategorial 

fremstilling ”af” corpus. 

”Corpus” er teksttung. Hen mod bogens slutning lyder det da også som en 

art sammenfatning: 

Even without a synthesis, everything ends up communicating with weighing. A body 

always weighs or lets itself be weighed, poised. […]. A body doesn’t have a weight: 

even in medicine, it is a weight. It weighs on, it presses against other bodies […]. 

Between it and itself, it’s still weighing, counterweight, buttressing.530 

 

Vægt i fysisk-kinetisk forstand forudsætter en anden vægt i forhold til 

hvilken, en udveksling af kræfter kan ske. Dette gælder ultimativt for 

tyngdekraften. Nancy applicerer umiddelbart disse naturvidenskabelige 

indsigter, men lader dog selve udvekslingen af kræfter prevalere i forhold til 

en (foreløbig) suspension af tyngdekraften. Derfor kan han hævde, at corpus 

i-sig-selv ikke ”har” en vægt, men først som berøring bliver vægt, ”er” vægt. 

Dette greb er nødvendigt i forsøget på at løsrive det subjekt, corpus ”er”, fra 

dets eget sub-; der er således intet ”under” endsige ”før” subjektet. 

Tværtimod gælder, at subjektet er ”subject to not being a subject”.531 Det er 

således at forstå som “[a] substance all of whose substantiality, not 

presupposed, is to touch other substances”.532 Denne berøring “er” subjektet; 

en berøring, der vejer, ikke i statisk forstand som dødvægt, men som ”an 

 
528 Ibid., 9. 
529 Nancy 1997b, 76. 
530 C, 93. 
531 Ibid., 97. 
532 Ibid. 



 Kapitel 4 - Corpus’ nomenklatur 153 
 

 

 

entirely archi-primitive community of forces”. 533. Corpus har således et 

udstrakt register at bevæge sig “som”. Men en uomgængelighed gør sig dog 

gældende: “Body, like a piece of bone, a pebble, a stone, a granule, falls right 

where we need it”.534 
 

yderpunkt 

se: ekstremiseringens bevægelse 

 

åbning 

Ét kan det cartesianske subjekt ikke tvivle om nemlig dette, at det som 

udsigende er. I Ego Sum retter Nancy imidlertid sin opmærksomhed mod en 

(ikke)udsigelse før udsigelsen: en åbning (for/s), der omgår lingvistikkens 

sondring mellem sprogbruger og sprogsystem, mellem subjekt og sprog. 

Ydermere er denne åbning gennemtrukket af en indre forskel mellem et 

passivt og et aktivt aspekt, mellem dette at åbnes og at åbne. Et (ikke)sted 

mellem disse modsætninger gør en dobbeltbevægelse mellem fremtræden-

og-tilbagetrækning sig gældende: en dobbeltbevægelse, hvis subjekt ikke 

kan adskilles fra denne bevægelse og som altså på samme tid er passivt (”this 

happens to it”) og aktivt (”it withdraws itself”).535 I Nancys reception af 

Descartes bliver subjektet dermed ikke et ”atopia” eller et ”utopia”, men et 

”ec-topia”536 forstået som den begivenhed at åbne/s. Oversat til haptikken 

betyder dette, at corpus “er” at åbne/s (eller: åbnen i ordets verbale forstand). 

Åbning som forudsætning for væren blev en helt konkret erfaring, da 

Nancy for år tilbage gennemgik en hjertetransplantation. Spørgsmålet om 

identitet blev da sat på spidsen, for hvilken ”Nancy” gennemgik egentlig 

denne operation og var ”Nancy” før den samme som ”Nancy” efter 

operationen? Denne perpleksitet er emnet for ”The Intruder”, hvor Nancy 

reflekterer over ”sit” forhold til henholdsvis det gamle og det nye hjerte. Var 

det gamle hjerte en ”intruder” i forhold til den i øvrigt raske ”Nancy”? Eller 

(og?) er det nye hjerte, der reelt er yngre end ”Nancy”, en ”intruder” i forhold 

til ham ”selv”; ”han”, der på grund af konstant medicinering føler ”sig” 

væsentligt ældre end ”sin” alder? Han skriver: 

 
533 Ibid. 
534 Ibid., 21. 
535 ES, 87. 
536 C, 27. 
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‘I’ clearly became the formal index of an unverifiable and impalpable change. Between 

me and me, there had always been some space-time: but now there is an incision’s 

opening, and the irreconciliability of a compromised immune system.537 

 

Nancy kunne have valgt operationen fra. Men han lod det gamle hjerte 

løfte ud i det åbne og det åbne blive bragt ind i ham med det nye hjerte:  

transplanting imposes an image of passing through nothingness, a flight into space 

emptied of any propriety or intimacy, or else, conversely, an image of that space 

intruding upon the inside of me: feeds, clamps, sutures, and tubes.538 

 

Enhver åbning rummer en mulighed for ekstern påvirkning, hvilket i en 

kirurgisk sammenhæng vil sige risiko for smitte. Denne risiko bliver ved 

hjertetransplantationer mindsket ved, at kroppens immunforsvar hæmmes. 

Forskellen på det ”egne” og det ”fremmede” udlignes således kunstigt, 

hvilket yderligere skærper spørgsmålet om identitet: er det fremmede stadig 

fremmed, hvis det ikke er fremmed for det egne? Og omvendt: er det egne 

stadig det egne, hvis det fremmede ikke er fremmed for det? 

”The Intruder” samler således en række spor i Nancys tænkning. For det 

første ses, hvorledes han i lighed med Descartes’ pen, lærreder og masker 

kan anvende en konkret, sanselig genstand (her:  hjertet) som 

anskueliggørelse af generelle, subjektfilosofiske spørgsmål. Hjertet bliver 

også i en række senere tekster samlebegreb for det indre og det ydre, for 

identitet og fremmedhed. 539  For det andet knytter ”The Intruder” an til 

supplementets struktur, der så vel i sprogets- og begrebsdannelsens kæder 

som i den kirurgiske transplantation forudsætter en åbningens mulighed; 

uden åbning, intet supplement. Og for det tredje understreger overvejelserne 

i ”The Intruder” det forhold, at corpus som berøring nok er en selv-berøring, 

men berøringens ”selv” iagttages ikke som et eget, indre ”mig” men som et 

eget, ydre ”dig”. I ”Corpus” mødes disse tre spor i ét, når Nancy skriver, at 

selv-berøringens imperativ intet andet formål (”object”) har end dette at: 

remaining-oneself or becoming-oneself without coming back to oneself. An orgasm is 

the diastole without systole at the heart of the dialectic: this heart is the body. […] 

Feeling oneself touching you (and not ‘oneself’) – or else, identically, feeling oneself 

touching skin (and not ‘oneself’): the body is always forcing this thought farther 

forward, always too far. Thought itself, at this point, is really forcing itself, dislocating 

 
537 I, 168. 
538Ibid., 166. 
539  Eks. “The Heart of Things” i: Nancy 1993a, 167-188 og Nancy 2008b, 

10.11.143.150.151. 
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itself: because the whole weight, the gravity, of thought – in itself a weighing – 

amounts to nothing more than a consenting to bodies. (An exasperated consenting.)540 
 

Endnu en gang tillader Nancys semantik en bevægelse i et transkategorialt 

felt mellem tanke og krop, mellem subjektfilosofi og fysisk-kinetiske 

grundlove. I dette felt reflekteres tillige et eksistentielt aspekt: faldets 

uomgængelige vilkår og det nødvendige, men ”forbitrede” samtykke heri. 

En række steder i Nancys tekster erstattes åbning af termen spacing. Dette 

sker blandt andet i ”On the Soul”, hvor en refleksion vedrørende Heideggers 

Da-sein og den kristne inkarnationstanke under ét bringer Nancy til at 

spørge: ”what does it mean that something without place would come to 

occupy a place?”. 541  I hans svar ombryder han forestillingen om et 

“something”, der kan være enten ”her” eller ”dér” i forhold til et givent 

”place”. Snarere gælder, at 

when a subject appears, when a baby is born, there’s a new ‘there.’ Space, extension 

in general, is extended and opened. The baby is nowhere else but there. It isn’t in a 

sky, out of which it has descended to be incarnated. It’s spacing; this body is the 

spacing of a ‘there.’542  

 

At komme til verden, at fødes, knyttes gennem termen spacing endvidere 

til dette at forlade verden, at dø. Som vægt falder corpus hele tiden – og det 

falder endegyldigt. I begge tilfælde efterlades et ”dér” ”her”. Nancy skriver: 

Even the simplest departure is just this: the moment when some body’s no longer 

there, right here where he was. The moment he makes room for a lone gulf in the 

spacing that he himself is. A departing body carries its spacing away […], withdraws 

into itself – while leaving its very spacing ‘behind’ – as one says – in its place, with 

this place remaining its own, at once absolutely intact and absolutely abandoned. Hoc 

est enim absentia corporis et tamen corpus ipse.543 

 

Den åbning, et subjekt ”er”, lukkes ikke, når det ikke længere er ”her”. 

Åbningen lades tilbage, ikke som tomhed, men som spacing; som et ”her”, 

der ikke kan berøres og derfor samtidig er et ”dér”. 

Mere overordnet gælder, at den filosofiske dekonstruktion for en 

umiddelbar betragtning kan have karakter af en udefrakommende, voldelig 

åbning af en given tekst. Men Nancy ser dekonstruktionen som langt mere 

 
540 C, 39. 
541 OtS, 132. 
542 Ibid., 132f. 
543 C, 33. 
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taktfuld: ”It is a touching that does not absorb but moves along lines and 

recesses, inscribing and exscribing the body. A mobile, instable caress”.544 

Som alternativ til en samlet og samlende filosofisk teori, antager Nancy 

således også muligheden af et taktfuldt blik, der ikke griber sin genstand i en 

samlet vision (”Epopteia”545), men lader den komme til syne som i den 

tvetydige åbning gryet er. Gryet åbner et sted og drager en forskel, hvor og 

hvorved nat bliver nat og dag dag, men gryet ”selv” er hverken det ene eller 

det andet. 

 Når Nancy i sit senere værk retter opmærksomheden mod den kristne 

tænknings strukturer, er åbningens tematik også en ledetråd. Han skriver 

ligefrem, at 

 

[o]nly the opening is divine, but the divine is nothing more than the opening.546  

 

 
544 Ibid., 45f. 
545 C, 45. 
546 Nancy 2007 (herefter CW), 70. 
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Afhandlingen er nu nået til at læse Nancys tese om kristendommens selv-

dekonstruktion. Dette vil væsentligst ske gennem et udvalg af tekster fra 

samlingerne Dis-Enclosure. The Deconstruction of Christianity og 

Adoration. The Deconstruction of Christianity II. I overensstemmelse med 

afhandlingens fravalg af en system-ekstern metode, skal Nancys tekst læses 

ved hjælp af det haptiske vokabular, der er udarbejdet i nomenklaturen. Som 

det er fremgået, er termerne i dette vokabular ikke at betragte som begreber; 

derimod redegør de for formale træk ved en implicit dynamik i Nancys 

subjekt corpus. Eftersom Nancy betragter kristendommen som et subjekt, er 

forventningen, at det haptiske vokabular kan tjene til at afdække en 

tilsvarende dynamik i kristendommen som selv-forhold. Den selv-differens, 

der ved den filosofiske dekonstruktion er identificeret i det cartesianske 

unum quid og i corpus som selv-berøring, antages altså at kunne genfindes 

også i Nancys læsning af kristendommens mono-. Med Nancys tekster som 

refleksionsramme ser afhandlingen således en mulighed for en 

metafysikkritisk gentænkning af det kristne gudsbillede i dets 

enhedskarakter.  

Der erindres om, at læsning i afhandlingens sammenhæng vil sige at 

opsøge forskelle. I læsningen af Nancys tekster skal således fokuseres på den 

ustabilitet, Nancy afdækker i kristendommens historiske, bibelske og 

dogmatiske artikulationer. Nomenklaturens formale træk bliver i den 

forbindelse retningsgivende og hvor de genkendes i Nancys tekster, skal det 

fremhæves gennem fodnoter. Videre gælder, at som de formale træk i 

nomenklaturen indgår i subtile forskydninger, så berøring kan forklares med 

synkope, der kan beskrives gennem modsætning-i-enhed og så videre, sådan 

vil det også vise sig tilfældet, når Nancy tager det bibelsk-dogmatiske 

vokabular i anvendelse. Da udlægges for eksempel creatio ex nihilo gennem 

inkarnation, der forklares ved homoousi, som bestemmes ved kenosis. 

Afhandlingen skal følge disse forskydninger og tillige oversætte visse af de 

formale træk til den teologiske terminologi, hvor Nancy ikke selv gør det.  

Inden nærlæsningen af Dis-Enclosure og Adoration skal Nancys 

beskæftigelse med kristendommens tekst anskues fra et lidt større perspektiv 

gennem en sammenligning med Derrida og Malabou. Dermed gøres en 

undtagelse fra afhandlingens valg om kun i begrænset omfang at læse 

sekundærlitteratur om Nancy. 547  De formale træk er her ikke 

retningsgivende.  Nancys subjektforståelse skal derefter kort repeteres i 

sammenhæng med hans bestemmelse af kristendommen som et selv-forhold, 

der søger, åbner og udstrækker ”sig”. I forlængelse heraf identificeres en 

 
547 I øvrigt vil gælde, at nedslag i andre forskeres læsning af Nancy kun inddrages, hvor 

det er fundet relevant. 
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række brudflader imellem kristendom og fornuft, ligesom kristendommen 

iagttages som historisk, bibelsk og dogmatisk komposition artikuleret ved et 

implicit (ikke)sted, et cum. Subjektets differensstruktur bliver endvidere 

afsæt for, at det mono-, der ifølge Nancy udgør et grundparadigme for såvel 

monoteisme som ateisme, læses som en iboende ustabilitet og dermed som 

et fælles selv-dekonstruktivt vilkår. Endelig vil nærlæsninger af en række 

tekster belyse, hvordan Nancy i blandt andet creatio ex nihilo-dogmet og 

kenosis-dynamikken ser kristendommens selv-dekonstruktion artikuleret.  

Retningsgivende for læsningen er som nævnt dette at opsøge forskelle; 

grænse, distinktion og dobbeltdistinktion bliver således de formale træk, der 

især pejles efter i Nancys tekster. Dette fordi afhandlingen deri ser en 

mulighed for indirekte at forfølge det helliges tematik og dermed også 

antagelsen om, at det hellige (det distinkte) er dét, hvorved mono- til 

stadighed bevares og ødelægges.  
 

5.1. Grund og det – messianitet og plasticitet 

Tesen vedrørende kristendommens selv-dekonstruktion kan ses i lyset af i en 

række positioner i det teologiske og filosofiske landskab; monoteisme, 

ateisme, religionskritik, sekularisme, fænomenologi og dekonstruktion. Et 

omrids af disse positioner er givet i afhandlingens introduktion til Nancys 

værk og tænkning, hvoraf det også fremgår, at Nancy kun vanskeligt kan 

placeres ét sted frem for et andet. For yderligere at anskueliggøre dette skal 

et citat indledningsvis belyses i forhold til konkrete teologiske og filosofiske 

positioner. Nancy skriver: 

It is necessary to extract from Christianity what bore us and produced us: it is 

necessary, if possible, to extract from a ground deeper than the ground of the religious 

thing […] that of which religion will have been a form and a misrecognition […].548 

 

Hvis det foreløbig accepteres, at termerne “Christianity” og “religion” 

ikke bestemmes nærmere hverken generelt eller i forhold til Nancys horisont, 

så kalder to ord i citatet her på opmærksomhed; nemlig ”ground” (grund) og 

”that” (det).  

Denne grund og dette det genkalder det spørgsmål angående historicitet, 

der med de Vries blev omtalt i afhandlingens redegørelse for den tidlige 

Heideggers forelæsninger over tidsforståelsen i de paulinske tekster. I den 

forbindelse blev anført, hvorledes teologi og filosofi ikke nødvendigvis er 

modsatte størrelser. Og dog efterlyses en sådan sondring af Nancys kritikere, 

der er skeptiske overfor et teologisk moment i hans tænkning. Watkin skriver 

i den forbindelse, at anvendelsen af termen grund er udtryk for ”a 

 
548 IM, 26. 
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characteristically Christian move”.549 I en anden sammenhæng anfører han, 

at Nancys dekonstruktion af kristendommens selv-dekonstruktion er 

“parasitic” og at hans forehavende derfor ikke fuldt og helt kan bestemmes 

som ”post-theological”.550 Men behøver den at være det? I en anmeldelse 

spørger John D. Caputo da også retorisk, hvorfor ”teologisk” ifølge Watkin 

er af det onde. Og han svarer selv: ”That is evidently bad because, well, 

atheism is ‘good’”551. Afhandlingen skal afstå fra at læse Nancy ind i disse 

modsætningsforhold. 

At Watkin og Caputo læser Nancy så umiddelbart forskelligt, illustrerer 

ikke desto mindre, hvor vanskeligt det er få klarhed over, hvad Nancy 

egentlig mener, når han i citatet ovenfor spørger efter en grund og et det. 

Kan et sådant forehavende overhovedet kaldes dekonstruktion? Derrida 

lægger i On Touching ikke skjul på, at han er forbeholden, hvad angår 

Nancys tese om en kristendommens selv-dekonstruktion: ”Let us never 

forget the Christian, in fact, Lutheran, memory of Heideggerian 

deconstruction (Destruktion was first destructio by Luther, anxious to 

reactivate the originary sense of the Gospels by deconstructing theological 

sediments)”.552 At Derrida forudsætter en forestilling om en evangeliernes 

“originary sense” fremhæves, når Clayton Crockett parafraserer Derridas 

udsagn. Det sker i forordet til Malabous Plasticité au soir de l’écriture: 

Dialectique, destruction, déconstruction. Forordet angår egentlig forskelle 

og ligheder mellem Derrida og Malabou, men fordi Crockett lader Nancy 

tjene som prøvesten for de respektive positioner, er hans tekst velegnet som 

en indirekte belysning af Nancy. Enkelte passager fra den skal således læses. 

Crockett refererer, at ifølge Derrida betyder kristendommens destructio i 

forhold til evangeliet “to destroy the outer shell in order to liberate the living 

kernel within”.553 Om Crockett læser Derrida korrekt kan måske diskuteres, 

men hans konklusion skærper det spørgsmål, der allerede er identificeret. For 

det første: hvis – eftersom – Derrida selv fører Heideggers destruktion af 

ontologiens historie tilbage til Luther, hvor stiller det så hans ”eget” 

dekonstruktive forehavende i forhold til den kristne tradition? Ser han et 

muligt slægtskab eller er der tale om helt forskellige ting? Og for det andet; 

hvor Derrida og Crockett anvender betegnelserne ”originary sense” og 

”living kernel within” med hensyn til det kristne evangelium, dér benytter 

 
549 Watkin 2007. 
550 Watkin 2011, 39f. 
551 Caputo 2012. 
552 Derrida 2005a, 60. 
553 Crockett 2010, xx. 
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Nancy selv udtryk som for eksempel ”the living, evangelical heart”554 og “a 

nuclear property of Christianity”.555 Er der heri en forskel? 
Spørgsmålene besvares ikke, men skærpes tværtimod, når Derrida i On Touching 

formaner: ”A ‘deconstruction of Christianity,’ if it is ever possible, should […] begin by 

untying itself from a Christian tradition of destructio”.556 To ekskurser skal her belyse, 

hvad Derrida mon kan mene med en kristen tradition for destructio. 

 

Ekskurs  

I afhandlingens indledning henvistes til Luthers Heidelbergertese 21 og 

sondringen mellem korsteologen og herlighedsteologen. Luther opregner i 

den forbindelse en række yderligere modsætninger (mellem gerninger og 

lidelser, styrke og svaghed, visdom og dårskab) for at understrege, hvorledes 

herlighedsteologen har vendt op og ned på alting. I forlængelse heraf bringes 

et destructio i anvendelse. Korsteologen siger nemlig ifølge Luther, at 

”korset er af det gode og gerningerne af det onde, eftersom gerningerne 

tilintetgøres ved korset [per crucem destruuntur opera]”.557 Ordvalget kan 

formentlig føres tilbage til 1 Kor 1,19, der for sin del har rødder i Es 29,14b: 

”de vises visdom skal ødelægges, de kloges klogskab tilintetgøres”.558 Der er 

umiddelbart et stykke vej fra denne bibelske ødelæggelse til en filosofisk 

dekonstruktion, men Luthers opgør med sværmerne afspejler en sans for et 

metafysikkritisk anslag i skriften, som konkret så vel som mere generelt gør 

det rimeligt at se en forbindelse mellem destructio og dekonstruktion.  

Således blev det netop besindelsen på skriftens formale karakter, herunder 

specifikt forskellen mellem den latinske henholdsvis hebraiske genitivform, 

der blev afgørende for Luthers reformatoriske opdagelse. Den hebraiske 

konstruktform åbner nemlig for en tofoldig læsning af det latinske iustitia 

dei: Guds retfærdighed er (også) den, hvormed han gør retfærdig. Prenter 

redegør i Der Barmherzige Richter for implikationerne af Luthers indsigt i 

”das hebräische Sowohl-als-auch”.559 Han skriver: ”Überall sehen wir, dass 

Luther die Genitive ’hebräisch’ vielseitig auffasst. Nicht ‘lateinisch’: 

entweder possessiver Genitiv oder Genitivus auctoris, sondern ‘hebräisch’: 

beides zugleich”. 560  For Luther betød opdagelsen af genitivens kiastiske 

struktur, at den bibelske skrift viste sig for ham med et helt andet ansigt og 

Rom 1,17 blev således ”selve porten til paradis”.561 Åbningen tillod ham at 

 
554 DC, 150. 
555 Ibid., 144. 
556 Derrida 2005a, 60. 
557 Ibid. Min henvisning til latinsk tekst. 
558 Caputo 2019, Nielsen 2006. 
559 Prenter 1961, 42. 
560 Ibid. 41. 
561 Luther 1979, 18.  
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(gen)se de klassiske dogmer (kristologi, frelseslære, gudslære m.v.) i lyset af 

skriftens egen, indre differensstruktur, hvilket blev afgørende for den mere 

systematiske udformning af hans teologi herunder sondringerne mellem lov 

og evangelium, vrede og nåde, bogstav og Ånd, synder og retfærdig. 

I forhold til eksklusiv-partiklerne bidrager impulsen fra den hebraiske 

genitivs ”eigentümliche Bewegtheit”562 til, at Luthers sola scriptura også 

altid er et solus Christus. Skriftens formale henholdsvis materielle princip 

kan nemlig ikke adskilles ud fra den betragtning, at skriften kun kan forstås 

”i modtagelsen af den Kristus som Skriften forkynder”.563 Dette betyder, at 

selve forkyndelsesbegivenheden får en helt central betydning i Luthers 

reformatoriske forehavende; dels i opgøret med den pavelige institutions 

udlægningsautoritet, dels i betoningen af Kristus som et ord til tro for den 

enkelte (pro me). En mulig indvending i forhold til det eksklusive solus 

Christus er, at det som en kanon i kanon kommer til at udgøre en kerne (en 

”grund” eller et det), der ikke ”selv” differerer.564 Her overfor kan anføres, 

at i solus Christus er indlejret et sola fide i forhold til hvilket, Luther sondrer 

mellem donum og proprium. Det betyder, at ”hver ’retfærdighed’ i dette 

øjeblik er synd i forhold til den retfærdighed, som skal vindes i næste 

øjeblik”. 565  I forlængelse af afhandlingens henvisning til Heidegger, 

herunder fakticitetens ruinøse karakter, er det her værd at bemærke, at for 

Luther er hverken forkyndelsesbegivenheden eller troen udhævet fra den 

ovennævnte ejendommelige bevægelighed. Således ses det kristne 

menneskes liv som en stadig bevægelse, hvilket ”er ensbetydende med at 

miste alt sit eget og atter og atter begynde forfra: proficere, hoc est semper a 

novo incipere”.566 

Det lutherske skriftprincip genlæses i nyere, systematisk teologi på 

frugtbare måder. I en dansk sammenhæng kan nævnes Carsten Pallesen, som 

ser en mulighed for at åbne, ombesætte og forskyde sola-formlerne, så de 

kan tjene som ”distinktioner og indikationer” 567 ; dels i det systematisk-

teologiske arbejde med den bibelske skrift, dels i skriftens arbejde med ”sig 

selv” (Ricœur). Tilsvarende ser Pallesen (med afsæt i Baders strukturelle 

analyser) et filosofisk og poetisk refleksionspotentiale i det 

 
562 Prenter 1961, 38. 
563 Holm, 7. 
564 Ibid., 8f. 
565 Prenter 1946, 89. 
566 Ibid. 
567 Pallesen 2017, 132. 
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gammeltestamentlige psalter, idet blandt andet de bibelske parallelismer kan 

kaste lys over subjektets selv-forhold. I den forbindelse henvises til Luther:  

Ifølge Luther er Salmernes Bog primært ’bogstavsalmer’, som har været undertrykte 

af den hævdvundne, firfoldige allegoriske metodes aktualiseringshermeneutik. Det er 

ét af flere træk, der forbinder Luthers ’destruktion’ med Derridas ’dekonstruktion’. 

Allegorien domesticerer skriftens gentagelser gennem analogier […]. Derved bringes 

det forestillingsmæssige indhold i fokus, mens skriftens intertekstuelle selvreference 

(sola scriptura) afsvækkes […].568  

 

Skriftens intertekstuelle selvreference er et andet udtryk for den selv-

differens, der i afhandlingens indledning er introduceret med henvisning til 

Bader; både hvad angår den bibelske tekst strukturelt betragtet og læsning 

som ”Selbstdiskretion”. Igen er der (måske også imod Derridas forventning) 

ikke nødvendigvis noget frugtbart ved at sondre mellem teologi og filosofi 

(kristendom og dekonstruktion). Det bør tilføjes, at Nete Helene Enggaard 

genlæser de lutherske sprogfigurer ”kødbrød”, ”legemsbrød” og ”blodvin” 

som udtryk for et nova lingua i Luthers nadvertekster, der afspejler en 

forståelse af nærvær som ”refiguration, begivenhed og materialitet”, som 

ikke ligger nyere post-dekonstruktivistisk filosofi fjernt (Malabou).569  

I al korthed viser ekskursen således, at hvis Derrida med ”a Christian 

tradition of destructio” har Luthers omgang med den bibelske skrift i 

tankerne, så kunne der – snarere end at løsne sig fra denne tradition – være 

gode argumenter for at holde sig tæt til den. 
 

Ret skal imidlertid være ret; når Derrida og Crockett knytter forestillingen 

om en ”originary sense” og en ”living kernel within” til evangeliet, så er 

denne forestilling ikke fremmed for en udbredt kristen fortolkningstradition. 

Derfor endnu en ekskurs blot som et eksempel på dette. 
 

Ekskurs 

Hvis udtrykket ”kernel” leder på vej, så lyder det for eksempel i den bibelske 

lignelse om den fortabte søn, at sønnen, der drog ud i det fremmede, kun 

ønskede ”at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd” (Luk 15,16). I den 

græske originaltekst er der rettelig tale om bælge eller avner (keratiōn), altså 

dét, der omgiver bønner og korn. Og i fortolkningshistorien er dette 

traditionelt udlagt således, at sønnen ved at måtte nøjes med det ydre 

(bælgene, ”bogstavet”) går glip af det indre (kernen, ”Ånden”). I Anders 

Sunesens Hexaëmeron fra begyndelsen af 1200-tallet lyder det derfor: ”Ej 

dog et Bogstav bør udøve Tvang… Det er et Vildspor, som nogle har fulgt, 

 
568 Pallesen 2012, 94. 
569 Enggaard 2012. 
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hvorved Meningens Kerne/ Gled dem af Hænde, naar Ordenes Skal de for 

Kernerne antog”. 570  I tråd hermed gælder, at med Johannesevangeliets 

afskedstaler som forbillede og måske også inspireret af oldkirkens sermo 

humilis571 opstod i slutningen af det 19. århundrede en tradition for religiøse 

”taler”, hvor forbindelsen mellem forkyndelse og skrift afsvækkedes. Et 

oplysende blik på denne udvikling findes i Baders ”Geist und Buchstabe – 

Buchstabe und Geist, ausgehend von Schleiermachers Reden ’Über die 

Religion’”.572 I en dansk sammenhæng kan den pietistiske indflydelse som 

nævnt under ”Positioner” i dag ses videreført i visse alternative 

gudstjenesters fokus på kropslig, intuitiv kommunikation. Sammenfattende: 

at en Åndens mening kan frilægges fra bogstavets medium er ikke en 

fremmed tanke i kristendommen. 

 

Derrida skriver selv, at der er ”deconstruction and deconstruction” 573  og 

ekskursernes ganske overfladiske blik på den kristne traditions 

skriftforståelse godtgør, at der på en tilsvarende måde kan hævdes at være 

destructio og destructio. Deraf følger, at spørgsmålet om, hvorvidt Nancys 

dekonstruktion af kristendommen overhovedet er dekonstruktion, rejser atter 

andre spørgsmål. For komplekset Skrift-skrifter-evangelium og receptionen 

heraf i den kristne tradition er ikke entydige størrelser og destructio er det 

endnu mindre. Heraf følger, at hvis man (som Derrida og Crockett) i forhold 

til det kristne evangelium anvender udtryk som ”sense” og ”kernel”, så bør 

dette ske med bevidsthed om den kompleksitet som og i hvilken, dette 

evangelium artikuleres. Som antydet kendetegner denne bevidsthed blandt 

andet Luthers tænkning. Og (på en måde, der i det følgende skal udfoldes) 

Nancy. Han tilskriver ganske vist kristendommen en ”nuclear property”, 

men præciserer, at denne må være ”a divided integrality”.574 Med dette blik 

for kristendommen (det vil sige: dens tekst) som en differensstruktur og 

bestræbelsen på at afdække de dynamiske aspekter heraf, antager 

afhandlingen som udgangspunkt, at Nancys forehavende kan betegnes 

dekonstruktion. Men en dekonstruktion der med eksplicit anerkendelse af 

den reformatoriske arv575 går andre veje, end Derrida måske ville følge. 

 
570 Citeret i: Nielsen 2009, 125. 
571 Auerbach 1965. 
572 Bader 2013. 
573 Derrida 2005a, 60. 
574 DC, 144. 
575  Nancy forholder sig generelt til kristendommen, men fremhæver dog ”the Great 

Reformers up to Barth, Bultmann and Bonhoeffer” (IM, 34). 
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Det indledende citats grund og det bør imidlertid fortsat undersøges, for 

hvad er det egentlig Nancy vil, når han i sit filosofiske arbejde beskæftiger 

sig med kristendommen? Hvor gør han følgeskab med andre og hvor går han 

sine egne veje? Her er det ovennævnte forord til Malabous Plasticity at the 

Dusk of Writing stadig en hjælp.  

Crockett beskriver, hvordan Malabou med reference til læsninger af 

Hegel, Heidegger og Derrida finder et fællestræk ved den filosofiske 

bevægelse, der er virksom i henholdsvis dialektikken, destruktionen og 

dekonstruktionen; et fællestræk, der af Malabou bestemmes som ”a 

crepuscular movement of transformative rupture”.576 Denne bevægelse (og 

dens forudsætning) har i Malabous filosofi fået sit eget navn: plasticitet. 

Termen har rødder i det græske plassein og kan betyde at aktivt forme såvel 

som passivt at formes. Yderligere har termen en destruktiv konnotation som 

dette at ødelægge form (som plastisk sprængstof).577 I den forbindelse skriver 

Crockett: “The key is that this power to annihilate form is a power of form 

itself, an autoplasticity, because this is what allows for the possibility of 

change and transformation”. 578  At form kan forme, formes og gøres 

uformeligt ændrer ikke på, at Malabou opererer med et formbegreb i 

skikkelse af en ”essentially material plasticity”579, hvilket markerer et brud i 

forhold til Derrida, idet der imellem deres respektive tænkning kort fortalt er 

”a conflict between trace and form”.580 I sit forord vælger Crockett nu at 

anskueliggøre denne forskel, idet han overvejer, hvilke implikationer den i 

givet fald vil få i forhold til en dekonstruktion af kristendommen. Han 

skriver: “Malabou offers a sharp critique of the trace as the trace of a 

transcendence that harbours any political, ethical, and/or religious 

messianism”.581 Med denne kritik er der ifølge Crockett belæg for at hævde 

et vist sammenfald mellem Derrida og Levinas og dermed måske også for at 

associere Derrida til den teologiske vending i fransk fænomenologi. Om 

Crockett ser rigtigt, skal ikke overvejes her. Det afgørende er, at de 

positioner, han registrerer, indirekte viser, hvor svært det er at placere 

Nancys tænkning i forholdet mellem Derrida og Malabou, mellem spor og 

form, mellem messianitet og materialitet. 

Crockett skriver således, at Nancy  

 
576 Malabou 2010, 17. 
577 Se f.eks. ”Divine Plasticity: or, the turn of events”, i: Malabou 2005, 115-24. Samt 

Enggaard 2012, 35-8. 
578 Crockett 2010, xiii. Min kursivering. 
579 Ibid., xvi. 
580 Ibid. 
581 Ibid., xvi. 
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articulates an understanding of deconstruction and religion that can be seen as more 

conventionally messianic and subject to critique, on the one hand, and as more plastic 

and compatible with Malabou’s plasticity, on the other.582 

 

Følges det første spor, tegner der sig et billede af, at tesen om 

kristendommens selv-dekonstruktion implicerer en forestilling om, at 

kristendommen er rettet mod en form for fuldendelse: ”The deconstruction 

of Christianity, then, would be to bring that self-overcoming of Christianity 

to an end. But would this be the end of Christianity, and if so, would it also 

be the triumph of Christianity?”.583 Spørgsmålet har vide forgreninger, ikke 

mindst hvad angår en sådan eventuel ”triumf”. En tænker som Vattimo ser 

for eksempel det sekulariserede samfund netop som kulminationen af et 

humanistisk ideal implicit i en kristendom kendetegnet ved stadig selv-

svækkelse. 584  Men forestiller Nancy sig kristendommens selv-

dekonstruktion som en sådan lineær proces, der før eller siden vil nå sit 

endemål? Er hans tænkning i denne forstand ”messiansk”? Crockett besvarer 

ikke disse spørgsmål, men foreslår som et andet, alternativt spor Malabous 

plasticitetsbegreb som en mulig ressource for Nancys projekt. Det er der to 

grunde til og det er lettest at anskue dem én ad gangen. 

For det første fremgår det af Crocketts parafrasering af Malabou, at “there 

is no ‘pure’ essence of Christianity that stands outside of or apart from its 

appropriation in particular forms”.585. I lyset af dekonstruktionens dictum 

”writing thus comprehends language”586 , forekommer denne præcisering 

måske overflødig, men den understreger, hvor overraskende det er, at netop 

Derrida bruger et udtryk som ”the originary sense of the Gospels”. Derfor er 

det også klargørende, når Malabou (ifølge Crockett) understreger, at en given 

”essence of Christianity” ikke kan og bør isoleres fra de former i og som 

hvilke, denne ”essens” artikuleres. Malabou’s betragtninger ligger her ikke 

fjernt fra den lutherske skriftforståelse, hvor den bibelske skrift – bogstavet 

– netop ikke som avner skilles fra en evangeliets kerne, men derimod 

anskues i ét hermed. 

For at bevare overblikket midt i disse krydsbevægelser mellem Nancy, 

Derrida og Malabou, så kan det indledende citat af Nancy med fordel 

genlæses: 

 
582 Ibid., xvii. 
583 Ibid., xx. 
584 Vattimo 1999. 
585 Crockett 2010, xxi. 
586 Derrida 1997, 7. 
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It is necessary to extract from Christianity what bore us and produced us: it is 

necessary, if possible, to extract from a ground deeper than the ground of the religious 

thing […] that of which religion will have been a form and a misrecognition […].587 

 

Når Watkin som nævnt kritisk betegner Nancys forehavende som ”a 

characteristically Christian move”, så har han måske ret. Men ret på en 

uventet måde. For hvis første del af Malabous tankegang følges, så er ”what 

bore us and produced us” måske vitterlig kristendommen ”selv”. En 

kristendom, der da som grund og det (som ”’pure’ essence […] in particular 

forms”) ikke kan adskilles fra ”sig selv”, hvilket imidlertid ikke ændrer på, 

at denne kristendom ifølge Nancy for det første i ”sig selv” differerer og for 

det andet bør adskilles fra, hvad siden er fulgt i skikkelse af religionens 

misforståelse. Afhandlingen skal forfølge dette spor; ikke mindst med tanke 

på det overordnede spørgsmål om en selv-differens i mono- (og dermed i det 

kristne gudsbillede) og de metafysik- og religionskritiske aspekter heraf.  

Foreløbig skal læsningen af Crocketts forord fortsættes. Han anfører 

således som nævnt endnu en grund til, at Malabou’s plasticitetsbegreb kan 

udgøre en ressource for en dekonstruktion af kristendommen: ”Second, the 

plasticity of form itself is not inherently or exclusively Christian, although 

Christianity is also plastic and metamorphic”588. Det kan her se ud som om, 

det nu er plasticitetsbegrebet, der sættes som grund og det – udenfor 

kristendommen. Og det er det måske, hvis man spørger Malabou. Men for 

Nancy ser sagen anderledes ud. Han skriver i ”The Deconstruction of 

Christianity”, at ”Christianity is inseparable from the West” og – samtidig – 

at ”all our thought is Christian through and through”.589 Denne komplekse 

cirkelslutning skal uddybes, men her og nu markerer den formentlig en 

forskel fra Malabou. For selv hvis det antages, at Nancys tanke har en 

plastisk karakter, så kan vi ifølge Nancy ikke tænke os ud over 

kristendommen. Vi kan ikke tænke os tilbage til et før kristendommen eller 

et efter kristendommen. For vores tankes grund er som plastisk kristen. Og 

som kristen plastisk. Dette skal underbygges af et længere citat om lidt. 

Først må Crocketts forsøg på at redegøre for forskellen mellem Derrida og 

Malabou følges til ende. En forskel, der altså blandt andet bestemmes ved 

modsætningen mellem messianitet og plasticitet, og hvor Nancy hele tiden 

tjener som med- og modstemme. Crockett skriver: 

 
587 IM, 26. 
588 Crockett 2010, xxi. 
589 DC, 142. 
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In Dis-Enclosure, he [Nancy] provides resources to think the deconstruction of 

Christianity both as messianic destruction, which never comes to an end so long as the 

West continues, and as spacing, or more precisely, in terms of plasticity.590 

 

Selv om Crockett er tilbageholdende med at drage nogen form for 

konklusioner, så henviser han dog til Nancys beskrivelse af 

dekonstruktionen af kristendommen som en ”déclosion” (åbning) snarere 

end en ”éclosion” (udrugning, udvidelse). 591  Nancy skriver i en anden 

sammenhæng, at ”[d]is-enclosure confers upon eclosure a character that is 

close to explosion, and spacing confines it to conflagration”. 592  Ifølge 

Crockett er der blandt andet på denne baggrund belæg for at hævde et 

eksplosivt aspekt i Nancys dekonstruktion; et aspekt der gør, at hans tese 

vedrørende kristendommens selv-dekonstruktion formentlig ikke skal ses i 

lyset af en lineær tidsforståelse, netop fordi kristendommen (som åbning og 

”explosion”/”conflagration”) altid allerede er sit eget endemål. Crockett 

sammenfatter: “Plasticity or dis-enclosure concerns this explosive opening 

that ends Christianity and the West differently than does messianicity”.593 

Med hævdelsen af dette eksplosive element strejfes her den voldens tematik, 

der løber som et spor igennem afhandlingen.594 

At Crocketts vurdering har noget for sig, kan underbygges med henvisning 

til Nancys beskæftigelse med det kristne dogme creatio ex nihilo. Nancy 

læser dette dogme helt bogstaveligt, således at skabelsens intet vitterlig 

ingen-ting er. Eller rettere (og her med inddragelse af kenosis-dynamikken): 

skabelse er ifølge Nancy, at ingen-ting-hed tilintetgøres, hvilket implicerer, 

at Gud ”selv” tilintetgøres i eller som skabelse. Boyan Manchev skriver i 

”Ontology of Creation. The onto-aisthetics of Jean-Luc Nancy”: “Since God 

is the world, the result is a self-beginning by self-annihilation, by the 

annihilation of the origin”.595 Med Nancys påfaldende bogstavelige læsning 

af to helt klassiske dogmer hævder han således en selv-dekonstruktion af 

ontoteologiens oprindelse i kristendommen og bryder derved i dette tilfælde 

den messianske logik op indefra. Det er i tilfælde som dette, at afhandlingen 

ser Nancys forehavende som en produktiv refleksionsramme for en 

 
590 Crockett 2010, xxiii. 
591 Se “Translators’ Foreword”, i: Nancy 2008b, ix-x. 
592 Nancy 2008b, 161. 
593 Crockett 2010, xxv. 
594 I Kapitel 6 læses ”Noli me tangere”, hvor Nancy om (ikke)berøringen mellem Jesus 

og Maria Magdalene skriver: ”Don’t touch me […], don’t even try to touch this point of 

rupture, for indeed, I would be shattered by it”, (NT, 53). 
595 Manchev 2012, 265f. 



168 Kapitel 5 - Kristendommens selv-dekonstruktion  

 

metafysikkritisk gentænkning af det kristne gudsbillede i dets 

enhedskarakter. Yderligere eksempler på dette vil fremgå af det følgende. 

Foreløbigt sammenfattende gælder, at Crocketts læsning af Derrida og 

Malabou med Nancy som fælles krydsfelt ikke skal afkortes i retning af at 

associere Nancy til den ene eller til den anden. Blot har Crockett åbnet blik 

for, at spørgsmålet om, hvad Nancy egentlig mener med det indledende citats 

grund og det, ikke er helt let at besvare. Om grund og det er ”noget andet” 

end kristendommen eller om det er kristendommen ”selv”, står således 

foreløbig ikke klart. Faktisk tegner der sig blot et yderligere komplekst 

billede, når Nancy uddybende forklarer sit forehavende: 

[T]he question is to find out whether we can, by revisiting our Christian provenance, 

designate in the heart of Christianity a provenance of Christianity deeper than 

Christianity itself, a provenance that might bring out another resource – with an 

ambiguity that for now I take entirely upon myself – between a gesture of Hegelian 

dialectical Aufhebung and a different one that is not dialectical sublation. However that 

ambiguity may play itself out, if one accepts the identification of the West with 

Christianity one also accepts the consequence, which is that there is no way out other 

than by means of a resource that replaces the Christian one entirely, without being a 

watered-down version or a dialectical rehearsal of the same. Let us add that we do not 

yet even know, perhaps, what Hegelian dialectical sublation really is, that perhaps we 

don’t know what negativity is. To find out we must plunge into its heart – a heart that 

risks being, if I dare say so, Christian.596 

 

Hvis der ingen anden udvej er end at søge en anden ”ressource” ”deeper 

than Christianity itself”, betyder det da enden på alt, hvad der kan forbindes 

med kristendom? Og hvis dét er forventningen, hvad betyder det så, når 

Nancy skriver, at dette ”deeper than Christianity itself”, er et hjerte, der 

risikerer at være ”Christian”? Af alle de metaforer, han kunne have valgt, er 

netop hjertet jo indbegrebet af den kristne traditions sprog og ikonografi.597 

Og aftegner hjertet ikke en enhedsforestilling, der ligger fjernt fra Nancys 

subjektforståelse? Jo, på den ene side. Men på den anden side (og fordi 

Nancy læser så bogstaveligt (og så fysiologisk konkret) som han gør), så er 

hjertet faktisk det helt oplagte sted at søge til ”i” kristendommen. For hjertet 

er ikke ét; det virker i og med en stadigt synkoperet rytme og er dertil som 

selv-berøring stedet, hvor indre eksponeres for ydre og hvor identitet åbner 

mod fremmedhed.598 Nu gælder ifølge indledningen til citatet her, at ”i” dette 

hjerte vil Nancy søge ”a provenance deeper than Christianity” og det må 

antages, at denne ”provenance” svarer til, hvad der ovenfor er bestemt som 

grund og det. Men undervejs i citatet forskydes denne ”provenance” som i 

 
596 DC, 143. 
597 Se bl.a.: Nørager 1996. 
598 Se nomenklatur: selv-berøring og åbning. 
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en exorbitant bevægelse fra kristendommens hjerte til den dialektiske filosofi 

og videre til en negativitet, som Nancy medgiver, at vi måske ikke helt 

kender, for så på ny at vende tilbage til intet mindre end netop 

kristendommens hjerte. Et hjerte, der imidlertid i denne forskydningens 

tænkning nu ikke længere er ”det samme”. Dette hjerte kunne i 

afhandlingens sammenhæng være et billede på det mono-, der spørges til.  

En tidligere og mere enkel version af citatet findes i teksten ”The 

Unsacrificeable”, hvor Nancy gennemfører en analyse af den vestlige 

tænkning forstået som dialektisk ophævelse af et arkaisk offer. Om 

dialektikkens dobbeltbevægelse skriver han i den forbindelse, at ”[a]t its 

center, this double operation simultaneously combines, in an onerous 

ambiguity, the infinite efficacy of dialectical negativity and the bloody heart 

of sacrifice”.599 Muligheden er, at den negativitet, som vi ifølge Nancy ikke 

helt kender, her kan ses netop i lyset af ”det blodige hjerte” og dermed som 

en ”sacrificial destruction” 600 , der unddrager sig enhver dialektisk 

ophævelse. Ved således at insistere på hjertets semantik åbner Nancy med 

andre ord for muligheden af en radikal negativitet ”i” kristendommens mono-

; en negativitet, der kan associeres til det ovennævnte eksplosive aspekt i 

Malabous plasticitetsbegreb og måske opspores i den bibelsk-dogmatiske 

infrastruktur som den dobbeltdistinktion, der undervejs afhandlingen også 

kaldes det distinkte (og dermed det hellige). 

Fra dette overordnede blik på hvorledes Nancys beskæftigelse med 

kristendommens tekst kan iagttages i forhold til andre, filosofiske positioner, 

skal afhandlingen nu nærlæse en række af hans tekster. Eftersom dette skal 

ske ved hjælp af nomenklaturens formale træk og dermed i forlængelse af 

Nancys subjektforståelse, så repeteres denne kort. Dette også fordi 

kristendommen ifølge Nancy jo ”er” et subjekt. 
  

5.2. Kristendom – subjekt og corpus 

Når Nancy anvender betegnelsen ”christianisme” 601  (der i de engelske 

oversættelser gengives som ”Christianity” og i afhandlingen som 

”kristendom”), er det mest af alt fordi, sprogets konvention kalder på et navn. 

Men hvad dette navn prædikerer, afstår Nancy i vid udstrækning fra at 

 
599 Nancy 2003, 63. 
600 Ibid. 
601  Således de franske titler La Déclosion. (Déconstruction du christianisme, 1) og 

L’Adoration. (Déconstruction du christianisme, 2). 
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bestemme ud fra gængse historiske, konfessionelle og sociologiske 

kriterier.602 I stedet defineres kristendommen på følgende måde:  

Christianity is in itself essentially the movement of its own distension, because it 

represents the constituting of a subject in the process of opening and distending itself. 

Obviously, then, we must say that deconstruction which is only possible by means of 

that distension, is itself Christian. It is Christian because Christianity is, originally, 

deconstructive, because it relates to its own origin as to a slack [jeu], an interval, some 

play, an opening in the origin.603 

 

Denne bestemmelse kan betyde stort set hvad som helst, men læsningen 

af Ego Sum og udfoldelsen af corpus’ nomenklatur har dog gjort det klart, at 

subjektet (corpus) er at bevæge/s i eller som et dynamisk felt af kræfter. For 

i det følgende at kunne skimte konturerne af denne subjektforståelse i 

Nancys beskæftigelse med kristendommen, skal her kort opsummeres, hvad 

der foreløbig er fremdraget med hensyn til corpus. 

 

Rekapitulation; corpus 

Det felt af kræfter, corpus bevæges i eller som, lader sig bedst forstå i lyset 

af corpus som eksponeret. Og ikke eksponeret for hvad som helst, men for 

”sig selv” som ”ting”, det vil sige som faldende vægt. Men corpus falder ikke 

bare til jorden som dødvægt. Corpus er ikke masse, men materialitet. Og 

materialiteten artikuleres atter og atter som en dobbeltbevægelse af 

modsætning-i-enhed. Corpus’ bevægelse rummer således dets egen, indre 

modbevægelse. Dets egne, indre yderpunkter. Eller måske rettere: dets eget 

ene og eneste indre yderpunkt. Nemlig dér, hvor de klassiske dikotomier 

tanke og krop, fornuft og sansning, sjæl og legeme, det u-udstrakte og det 

udstrakte omsættes til forholdet mellem det vægtløse og vægt. Det vægtløse 

har ingen udstrækning, vægt er ”ud-strækning”. Sagt på en anden måde: 

corpus ”er” den umulige enhed, i hvilken dette forskellige eksponeres 

gensidigt i en (ikke)berøring. Nancy skriver, at berøring fremkalder 

”something punctual” 604  og det er dette punktuelle (ikke)sted, der er 

berøringens eget indre; dér hvor det, der ikke lader sig berøre, berøres.  

Denne dynamik artikuleres som sammentrækning og åbning i ét, som en 

synkope, der er konstitueret ved og gennemtrukket af en forskelssættelse, en 

distinktion, ja, tilmed en dobbeltdistinktion. 
 

 
602 Undtagelser er f.eks.: ”an entire society and an entire culture identified themselves as 

‘Christendom.’”, (NT, 3) og “it is no accident that this world was first built up as 

‘Christendom’ [chrétienté].”, (IM, 22). 
603 DC, 149. 
604 OtS, 131. 
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Opgaven er nu at lade denne dynamiske forståelse af subjektet (og dermed 

af kristendommens historiske, bibelske og dogmatiske artikulationer) som et 

(ikke)sted bidrage til læsningen af Nancys tese om kristendommens selv-

dekonstruktion. Parallelt hermed vil der vise sig en mulighed for at læse det 

kristne gudsbillede (og dermed ”Gud”) som et (ikke)sted kendetegnet ved en 

implicit ustabilitet.  
 

5.3. Kristendom og fornuft 

I indledningen til teksten “In the Midst of the World” skriver Nancy, at han 

egentlig helst vil beskæftige sig så lidt som muligt med kristendommen. Dog 

finder han det vigtigt at følge den bevægelse, som ”kristendom” har givet 

navn til, nemlig: ”that of an exit from religion and of the expansion of the 

atheist world”. 605  I denne formulering genlyder Marcel Gauchets Le 

Désenchantement du monde og i ”The Deconstruction of Christianity” 

nævner Nancy da også Gauchet som en vigtig inspirationskilde, der indirekte 

citeres i følgende udsagn: 

Christianity is inseparable from the West. It is not some accident that befell it […], nor 

is it transcendent to it. It is coextensive with the West qua West, that is, with a certain 

process of Westernization consisting in a form of self-resorption or self-surpassing.606 

 

Vi (”Vesten”) kan med andre ord ikke komme “ud over” kristendommen; 

den er ikke en sygdom, vi kan helbredes fra (som Freuds Unbehagen607), for 

vi er i dens nervesystem på en sådan måde, at ”all our thought is Christian 

through and through”.608 Vil vi forstå vores egen tænkning og dermed os selv 

(og det er dét, Nancy egentlig vil), så er der dermed ingen vej udenom at 

følge med den bevægelse af selv-overskridelse, der kendetegner 

kristendommen. Hvilket i sidste ende kan betyde at lade vores tænkning 

eksponere for det, der ikke kan tænkes, idet ”[d]econstructing Christianity 

means opening reason to its very own reason, and perhaps to its unreason”.609 

Den metafysikkritik, der her annonceres, er således i lige så høj grad rettet 

mod religionen som mod fornuften ”selv”. 

En nærmere bestemmelse af termen ”kristendom” kan derfor med fordel 

ske indirekte gennem Nancys forståelse af det gensidige forhold mellem 

fornuft og kristendom velvidende, at hvad der egentlig interesserer ham er 

 
605 IM, 22. 
606 DC, 142. 
607 IM, 25. 
608 DC, 142. 
609 IM, 25. 
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fornuftens selv-forhold. Tingene kompliceres imidlertid af, at Nancy i en 

række sammenhænge beskæftiger sig med forholdet mellem fornuft og 

religion (og herunder kristendom), mens han andre steder sondrer eksplicit 

mellem religion og kristendom (mellem overbevisning og tro). Disse 

forskydninger kan bedst følges, hvis de anskues ud fra et forhold mellem 

eksklusion og inklusion og som dynamikken mellem lukning og åbning. 

Hvad sidstnævnte dynamik angår, vil de formale træk gøre sig gældende.  
 

5.3.1. eksklusion 

Med undtagelse af tænkere som for eksempel Kant, Hegel, Kierkegaard og 

Nietzsche ser Nancy en generel tendens til, at ”[p]hilosophy (and science 

with it) has managed somehow to intimidate itself with its proclaimed 

exclusions of a religion from which it never ceased, underhandedly, to draw 

nourishment”.610 En konsekvens heraf er ateisme. Men en ateisme, der i 

modsætning til den i monoteismen implicitte ateisme, er negativt afhængig 

af, hvad den tager afstand fra. Benægtelsen af teismens ”paradigme 

principiel”611 (Gud som ens summum, verum, bonum) bliver således denne 

ateismes mod-paradigme og dermed repeteres blot en metafysisk 

grundlagstænkning, idet en ingen-ting-hed indsættes på Guds plads. Andre, 

parallelle konsekvenser af fornuftens eksklusion af religionen er ifølge 

Nancy ”the drying up of humanism […] and the correlative temptations of a 

spiritualizing deluge”.612 Med hensyn til det sidste ses i begyndelsen af det 

enogtyvende århundrede vitterlig en syndflod af hyperreligiøse –ismer, der 

på hver deres måde ekskluderer sund fornuft.613 
 

5.3.2. inklusion 

Kant er blandt de tænkere, der har søgt at anskue religion som inkluderet i 

fornuften. Således tegner han blandt andet i Die Religion innerhalb der 

Grenzen der bloßen Vernunft konturerne af en fornuftsreligion, der 

væsentligst er af moralsk karakter. Men her (som i hans værk som helhed) er 

det grænsedragningen, der volder størst kvaler. For bør en grænse trækkes 

eksternt mellem fornuft og religion – eller må der internt i fornuften åbnes 

et rum for religion? Nancy citerer i den forbindelse Kant: ”I therefore had to 

 
610 “Opening” (herefter O), i: Nancy 2008b, 5. 
611 ”Atheism and Monotheism” (herefter AM), i: Nancy 2008b, 15. Nancy elaborerer over 

div. konnotationer til “principiel”, for eksempel “principe”, ”principialité” og “principat” 

(se fransk tekst: 27-38). Udtrykket paradigme principiel vil i afhandlingen være 

samlebegreb for ontoteologiens grundparadigme. 
612 O, 5. 
613 Populisme, nationalisme, racisme, terrorisme, etc. Se bl.a.: Age of Anger. A History of 

the Present (Mishra 2017). 
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abrogate knowledge in order to make room for faith”.614 Den grænse mellem 

fornuft og religion, Kant overordnet set undersøger, nuanceres her til en 

grænse mellem viden (”knowledge”) og tro (”faith”). Og det bliver i parentes 

bemærket dén sondring, Nancy opholder sig ved, når han i andre 

sammenhænge skelner mellem religion (som viden eller overbevisning) og 

kristendom (som tro). Men Kant vil altså ophæve viden og på dens plads gøre 

rum for tro. Det trosaspekt, Kant her indfører, vælger Nancy at se som 

fornuftens egen tro forstået som måden, hvorpå fornuften må forholde sig til 

det i den ”selv”, der overskrider den ”selv”. Han henviser til en brevveksling, 

hvori Kant skriver om ”the incapacity in which reason finds itself, to satisfy 

by itself its own needs”.615 Fornuften møder således dens egen, indre grænse, 

når den ikke kan begrunde ”sig selv”. Hvilket ifølge Nancy implicerer en 

fornuftens selverkendelse, idet 

it is in the acknowledgement of this insufficiency that it fully justifies itself. For in this 

way it recognizes, not a lack or a flaw for which it should expect reparations from 

another, but rather the following: the logic of sufficiency and/or lack is not the logic 

appropriate to it.616 

 

Nancy læser således ikke Kant ifølge en supplementsstruktur og dermed 

heller ikke ud fra en implicit, messiansk logik. Fornuften kommer nemlig 

ikke sig ”selv” nærmere ved at suppleres med mere fornuft, men ved at 

erkende dens egen, indre u-mulige selv-overskridelse. Nancy refererer i 

denne sammenhæng også til Anselm af Canterbury, dog ikke med fokus på 

bestemmelsen af Gud som den, end hvilken intet højere kan tænkes (quo 

maius cogitari nequit), men snarere på den indirekte bestemmelse af tanken 

i forhold til ”det” den simpelthen ikke kan tænke (maius quam cogitari 

possit). 617  Dette udlægger Nancy således, at ”thinking […] can think – 

indeed, cannot not think – that it thinks something in excess over itself”.618  

Blot som en parentes bør nævnes, at en lignende inklusionsdynamik også 

gør sig gældende i teologien. Her aftegner eksempelvis Karl Barth i sin 

Anselmbog og generelt i Die Kirchliche Dogmatik muligheden af en 

rationalitetsstruktur i troen; en struktur, der for sin del er ”tilrettevist” af en 

 
614 AM, 28. Med henvisning til: Kant, Immanuel 1965. Critique of Pure Reason, 2d 

Preface (Bxxx). New York: St Martin’s Press, 29-30. 
615 AM, 25 (med henvisning til brev fra Kant til Johann G. Fichte, 2. februar 1792). 
616 AM, 25. 
617 Proslogion, XV i: Prenter 1982, 40. 

618  AM, 11. Se også: “The Excess of Reason and the Return of Religion. 

Transcendence of Christian Monotheism in Nancy’s Dis-enclosure” (Loose 2012). 
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rationalitet i Gud ”selv”. 619  Tankegangen er, at trods et afgørende brud 

mellem det menneskelige og det guddommelige subjekt så er Bibel, 

bekendelse og kirke såkaldte ”åbenbaringsbevidnelser”620 indenfor hvilke, 

troen kan udfoldes rationelt. I lyset af det ovenstående grund og det er 

spørgsmålet, om den ydre, guddommelige rationalitet ”selv” har en 

enhedskarakter eller om der (som visse dekonstruktive læsninger af Barth 

overvejer) kan hævdes et brud i Gud ”selv”.621 
 

Dis-enclosure 

Forholdet mellem fornuft og religion kan imidlertid også ses i lyset af 

dynamikken lukning og åbning, hvilket afspejles i Nancys bestemmelse af 

kristendommens dekonstruktion som ”eclosure” [éclosion] eller ”dis-

enclosure” [déclosion]. Som nævnt ovenfor betyder det franske ”éclosion” 

”udrugning” eller ”udvidelse”. Nancy anvender blandt andet termen i 

forbindelse med Columbus’ opdagelse af Amerika, altså som en udvidelse 

af verden ud fra dens konkret foreliggende karakter, men dertil også som en 

udvidelse af, hvad mennesket forstår ved ”verden”. 622  Men den åbning, 

Nancy vil beskrive, er ”mere” end, hvad ”éclosion” egentlig kan udtrykke, 

hvorfor han som oftest anvender ”déclosion”, der som nævnt også rummer 

en eksplosiv konnotation. ”Déclosion” kan umiddelbart oversættes til det 

engelske ”disclosure”, men dels anvendes denne term for offentliggørelse af 

hemmeligt stemplet materiale, hvilket er for specifik en betydning i forhold 

til Nancy. Dels er termen gængs ved engelske oversættelser af Heideggers 

Erschließung. Det sidste kunne ganske vist være en pointe, idet ”déclosion” 

netop er den term, der anvendes ved franske oversættelser af Heidegger og 

Nancy har med andre ord selv indfældet en reference til denne i og med 

termen ”déclosion”. Men de engelske oversættere vil med valget af ”dis-

enclosure” markere, at der er forskel på Heidegger og Nancy.623 Og det er 

denne forskel, der nu skal skitseres; dels ved afhandlingens egne nedslag i 

Heideggers værk, dels ved at følge Nancys ditto. 
 

 
619 Nielsen 1997, 37. Se også: Fides quarens intellectum (Barth 2002) og Die Rationalität 

der Offenbarungstheologie. Die Struktur des Theologieverständnisses von Karl Barth 

(Nielsen 1988). 
620 Nielsen, Bent Flemming 1997, 34. 
621 Ibid., 44-47. Med henvisning til: Andrews, Isolde 1996. Deconstructing Barth. A Study 

of the Complementary Methods in Karl Barth and Jacques Derrida. Frankfurt am Main: 

Peter Lang. 
622 Nancy 2008b, 159. 
623 Se: ”Translators’ Foreword” i, Nancy 2008b, ix-x. 
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5.3.3. lukning624 

Heidegger viser, hvad der egentlig er ret indlysende: at metafysikken er 

lukket om det værende som det værende.625 Og dette værende har sin grund 

i en væren og dermed i et system, hvor alt – ”properly and precisely 

everything” 626  – holdes oppe i modsætningen mellem transcendens og 

immanens, ”dér” og ”her”, fornuft og sansning, etc., etc. Nancy repeterer: 

“Closure is the completion of this totality that conceives itself to be fulfilled 

in its self-referentiality”.627 Lukket om sig selv formår metafysikken således 

ifølge Heidegger ikke at tænke væren som sådan og han ser det derfor som 

en opgave at forberede en “overvindelse af metafysikken”.628 

At ”overvinde” betyder umiddelbart at lægge noget bag sig, så det ikke 

længere har nogen betydning eller magt. Når Heidegger i Væren og Tid 

betegner sit forehavende som en ”destruktion af ontologiens historie”629, 

kunne man da også tro, at ”overvindelse” forstået som ødelæggelse var hans 

hensigt. Men en sådan tilgang ville blot bibeholde metafysikkens implicitte, 

voldelige element. Dette er Heidegger opmærksom på og han gør sig ingen 

illusioner om at kunne ”ryste den ontologiske tradition af sig”.630 Det tyske 

Überwindung gengives på fransk med dépassement og det bliver netop den 

betegnelse Nancy anvender, når han beskriver den bevægelse, der som nævnt 

antages at være fælles for kristendommen og ”Vesten”: ”Christianity itself, 

Christianity as such, is surpassed [dépassé], because it is itself, and by itself, 

in a state of being surpassed [en état de dépassement]. That state of self-

surpassing [autodépassement] may be very profoundly proper to it”.631 Hvad 

Nancy møder i denne bevægelse er således ikke alene teismens eller (med 

modsat fortegn) ateismens paradigme principiel, men også dette paradigmes 

stadige selv-overskridelse forstået som en ”undoing [of] any premise, 

including that of nothing”. 632  Nancy inddrager i denne forbindelse 

kristendommens creatio ex nihilo-dogme og lader dettes ex udgøre en åbning 

i fornuftens lukning. Dette skal uddybes i det følgende. 

 
624 Se nomenklatur: sammentrækning (synkope). 
625 Heidegger 1997, 61. 
626 O, 6. 
627 Ibid. 
628 Heidegger 1997, 64. Se også: ”Überwindung der Metaphysik”, i: GA 7, 67-98, hvor 

”Überwindung” nuanceres til ”Verwindung”. 
629 Heidegger 2007, 39. 
630 Ibid., 43. 
631 DC, 141 (mine henvisninger til den franske tekst i kursiv jf. Nancy 2005b, 206). Se 

nomenklatur: ekstremiseringens bevægelse. 
632 AM, 25. 
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Men trods selv-overskridelsen varer lukningen ved. Og den skærpes fordi 

”Christianity, and with it all monotheism, merely comforts the closure and 

makes it more stifling”.633 Der er gjort (og der gøres) vedvarende forsøg på 

at komme ud over eller til ende med lukningen. Kristendommen ”selv” har 

således til stadighed forsøgt at revitalisere ”sig” gennem en insisteren på 

dens egenart som religiøs kult. 634  Eller omvendt; den har forsøgt at 

afsakralisere, afmytologisere og sekularisere ”sig”. Tilsvarende har 

fornuften i skikkelse af det humanistiske oplysningsprojekt forsøgt at 

virkeliggøre den treenighed af frihed, lighed og broderskab, som 

kristendommen umiddelbart giver løfte om, men tilsvarende ofte har svigtet. 

Et sted imellem disse positioner har eksponenter for den franske 

fænomenologi som nævnt søgt en udvej gennem en refænomenalisering af 

det guddommelige. Men alt dette har ifølge Nancy ikke ført til andet end 

udmattelse (”exhaustion”635); en udmattelse, der er implicit i metafysikkens 

selv-referentielle struktur. Denne struktur har været konstituerende for, hvad 

”vi” (”Vesten” og kristendommen) har forstået som ”mening”, men 

strukturen giver ikke længere liv og den står tilbage som et relikvie tømt for 

mening. Vi har således bevæget os ”to the very end, to the ultimate extremity 

of Christianity”.636 Dette yderpunkt kan vi bare ikke komme ud over eller til 

ende med. Det varer ved. 

I denne henseende tager Nancy kristendommen på ordet, for den varer jo 

netop ved i en stadig forkyndelse af de sidste tider (parusien): ”The structure 

of origin of Christianity is the proclamation of its end”. 637 

Dobbeltbevægelsen har i forskellige skikkelser vist sig i det foregående: som 

det sproglige tegns implicitte og paradoksale forhold mellem bevarelse og 

ødelæggelse og som det cartesianske subjekts (og corpus’) fremtræden-og-

tilbagetrækning. Nu – med hensyn til den kristne forkyndelse – hævder 

Nancy altså, at denne egentlig intet har med forudsigelser eller løfter at gøre: 

”hvad”, der forkyndes, er således ingen-ting og kristendom, evangelium og 

kerygma er blot dette, at forkyndelsens ophør forkyndes. 638 

Dette ingen-ting insisterer Nancy på at forfølge i den kristne dogmatik. I 

forlængelse af Ego Sum kan det således om dogmatikken hævdes, at den som 

teoretisk eksposition søger en udstrækning af det u-udstrakte. Derved kan 

 
633 O, 7. 
634 Visse af de under ”Positioner” omtalte alternative gudstjenester kan ses som udtryk 

for en sådan re-religiøsitet. 
635 O, 6. 
636 DC, 142. Se nomenklatur: ekstremiseringens bevægelse. 
637 DC, 149. 
638 Se nomenklatur: dobbeltbevægelse, operativitet og medie (integumentum). 
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den tjene som en vej ind i og måske ud af den lukning, der volder så mange 

vanskeligheder. Nancy skriver:  

In the Christian dogmatic edifice, we are dealing with a theological construction, that 

is, also and primarily with a philosophical construction and elaboration. I say 

‘philosophical’ not in the sense in which there would be a Christian philosophy 

situated alongside other philosophies, but in the sense in which the original structure 

of the Christian kerygma developed in a specific historical relation to a philosophical 

history. It is, therefore, in the disassembling of the philosophical constituents of 

Christian dogma or Christian theology that we must perceive the philosophemes of the 

proclamation.639 
 

Nancys dekonstruktive forehavende er her tydeligt. For med termer som 

”edifice”, ”construction”, ”structure” og ”constituents” tegnes billedet af en 

umiddelbart lukket struktur, der dog lader sig skille ad (”disassembling”) og 

dermed åbne. Det er vigtigt at bemærke, at hvad angår komponenterne i 

denne struktur, så sondrer Nancy ikke mellem religiøse dogmer og 

fornuftsmæssige læresætninger. Der sker ikke en immunisering af hverken 

de første eller de sidste, eftersom il n’y a pas de hors texte. Snarere betones 

et fælles begivenhedaspekt associeret til kerygmaet.640 
   

5.3.4. åbning641 

Når Heidegger skriver om ”overvindelse” og ”destruktion”, så ligger det som 

nævnt lige for at associere til ødelæggelse. Men ”destruktion” er andet og 

mere end det. Heidegger skriver: 

Hvis værensspørgsmålet selv skal opnå en gennemsigtighed over for sin egen historie, 

så er det nødvendigt med en løsnen af den forhærdede tradition og med en fjernelse af 

de tildækninger, som er resulteret deraf. Denne opgave forstår vi som en destruktion 

af den antikke ontologis overleverede bestand, der gennemføres med 

værensspørgsmålet som ledetråd for at trænge ind til de oprindelige erfaringer, hvori 

de første og fremtidigt retningsgivende bestemmelser af væren blev opnået.642 

 

Og han tilføjer lidt senere: 

 
639 DC, 150f. 
640 Se nomenklatur: operativitet. 
641 Se nomenklatur: åbning. 
642 Heidegger 2007, 42. 
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At spørge på denne måde er bestandigt at tvinge sig selv hen foran muligheden af 

åbningen af en endnu mere oprindelig og universal horisont, hvorudfra et svar kan 

udformes på spørgsmålet: Hvad vil ’væren’ sige?643 

 

Heideggers projekt har haft en enorm indflydelse på stort set alt, hvad der 

siden er tænkt af filosofiske tanker. Nancy er her ingen undtagelse. Alligevel 

kan man blive i tvivl, om det mon er det samme, Heidegger og Nancy søger. 

Med hensyn til Heidegger så vil han ifølge citatet løsne og fjerne traditionens 

”tildækninger” for at ”trænge ind til” såkaldte ”oprindelige erfaringer”; han 

vil åbne for en ”endnu mere” oprindelig og universal ”horisont”. Læst 

isoleret kunne det i citatet fra Væren og Tid se ud som om, at ét er 

tildækningerne (dét, der lukker), noget andet er dét, de dækker (den grund, 

der skal åbnes til). I forhold til Nancy ser sagen umiddelbart anderledes ud. 

Ifølge ham varer lukningen som nævnt ved. Ligesom åbningen gør det; 

dén kommer heller ikke til ende. Og dette ikke fordi, den ikke kommer ”ind 

til” grunden, den er nemlig slet ikke en åbning ”ind til” en grund. Med fare 

for at overtage en affekteret filosofisk jargon gælder derimod, at åbningen 

åbner en åbnen.644 Af samme årsag er det vigtigt for Nancy at ikke træde på 

afstand af kristendommen for at iagttage den ”en bloc”645; altså som en 

enhed, der kan åbnes udefra. Pointen er derimod, at kristendommen ”selv” 

vedvarende lukker og åbner ”sig” indefra.  Men ikke i retning af et lineært 

yderpunkt (messianiteten); åbningen har derimod en plastisk, eksplosiv 

karakter og er dermed kendetegnet ved den ovenfor omtalte radikale 

negativitet.  

Hvis åbning således læses verbalt (som åbnen), er det ikke for meget at 

hævde, at dette er termen i Nancys vokabular. Den er omdrejningspunktet i 

hans værker om hermeneutik, sociologi og kunst så vel som i hans 

subjektfilosofi og i beskæftigelsen med kristendommen, hvorom han 

programmatisk skriver: ”My inquiry is guided by this motif of the essence 

of Christianity as opening: an opening of self, and of self as opening”.646  

Foreløbigt sammenfattende gælder, at i et forsøg på at bestemme termen 

”kristendom” nærmere er det i det foregående skitseret, hvorledes forholdet 

mellem fornuft og religion kan anskues som henholdsvis eksklusion og 

inklusion, lukning og åbning.  At Nancy ikke antager muligheden for en 

entydig bevægelse væk fra religiøs obskurantisme i retning af 

 
643 Ibid., 47. 
644 Nancy skriver I den forbindelse: ”Saying ‘the open’ is already an abuse of language. 

One ought to avoid this substantive as well as that which pulls it toward either a concept 

or a name. It [ça] opens up precisely at a distance from both”, (IM, 17). 
645 DC, 149. 
646 DC, 145. 
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fornuftsmæssig oplysning, rejser overordnet set et væld af spørgsmål. Dels 

hvad angår religionens (specifikt kristendommens) selv-forhold: kan 

kristendommen i det hele taget hævdes at være en religion, når den i sig bærer 

et fornuftigt (religionskritisk) aspekt? Og i forlængelse heraf: er der i 

kristendommen en fornuft, der intet har med religion at gøre, men derimod 

angår en troens a-fornuf? Tilsvarende må spørges: kan fornuften for sin del 

helt og aldeles udelukke en a-fornuft i sig? Om det sidste skriver Nancy, at 

der er sket en stadig ”aggravation of the incommensurable” 647 , fordi 

fornuften ”delivers forever and anew the epekeina tēs ousias, the ‘beyond 

beings’: it foments in itself the overflowing of its rational ground”.648 At være 

opmærksom på dette er han naturligvis ikke ene om og Nancy nævner da 

også Nietzsche, Freud, Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Derrida og Gilles 

Deleuze som tænkere, der på forskellig vis forholder sig til fornuftens 

”andet”. 649  For Nancys vedkommende gælder at ved at insistere på det 

gensidigt konstitutive forhold og distinktionen mellem fornuft og religion, 

så åbner han i dette forhold atter andre distinktioner: mellem fornuft og a-

fornuft på den ene side og mellem religion og kristendom på den anden. 

Tankegangen er, at der et (ikke)sted blandt disse distinktioner (nærmere 

bestemt mellem a-fornuft og kristendom) kan hævdes en mulig 

(ikke)berøring: tro.650 Afhandlingen ser her en kvalitet i, at en nuanceret, 

metafysikkritisk gentænkning af det kristne gudsbillede ikke nødvendigvis 

implicerer et afkald på et trosaspekt.  
 

5.4. Mit og cum  

Idet afhandlingen fokuserer på de passager i Nancys tekster, hvor en implicit 

dynamik i kristendommens artikulationer afdækkes, skal der i det følgende 

redegøres for, dels hvordan Nancy viderefører og ændrer Heideggers 

hyppige brug af præpositioner dels hvilke implikationer, dette får for hans 

læsning af kristendommens tekst. 

De mange præpositioner, der karakteriserer Dasein’s tilværen (Mit-sein, 

Sein-bei, Sich-verhalten-zu, etc.) findes også i Nancys terminologi; både i de 

værker, der omhandler politik, sociologi og demokrati og i haptikken, der til 

overflod er gennemtrukket af præpositioner. Men der er en afgørende forskel 

på den filosofihistoriske horisont, indenfor hvilken Heidegger henholdsvis 

Nancy forstår den grammatiske og i sidste ende ontologiske betydning af, 

 
647 O, 8. 
648 Ibid., 7. 
649 Ibid., 6. 
650 Se nomenklatur: modsætning-i-enhed, distinktion, berøring og selv-berøring. 
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hvad præposition egentlig vil sige og ”er”. Ét er således, hvad ”Mit-” betyder 

for Heidegger; noget andet er hvad cum betyder for Nancy. Dét fremgår 

blandt andet af afhandlingens introduktion til Nancy, herunder beskrivelsen 

af de tre akser i hans tænkning, der mødes i cum; en strukturel, en ontologisk 

og en eksistentiel. 

Det er i det foregående nævnt, at Nancy beskriver sit dekonstruktive 

forehavende som en ”disassembling” af en struktur bestemt med termer som 

blandt andet ”edifice” og ”construction”. Vigtigt med hensyn til denne kon-

struktion er nu, at hvor Heideggers Dasein kan karakteriseres ved blandt 

andet eksistentialet Mit-sein, dér er cum dét foruden hvilket, hverken 

eksistens eller struktur er. Og cum er vel at mærke ikke en del blandt øvrige 

dele af en given kon-struktion. Cum er i det hele taget ingen-ting, men et 

(ikke)sted i hjertet af enhver kon-takt.651 Cum er således som den bindestreg 

(”trait d’union” 652 ), der holder os (”Vesten” som religion-(og)-fornuft) 

sammen og som samtidig udgør ”an irritation or a vexation of the West in 

itself and for itself”.653 Med dette afklaret uddyber Nancy sit dekonstruktive 

forehavende. Det er (som også nævnt i redegørelsen for afhandlingens 

metode) 

to take apart, to disassemble, to loosen the assembled structure in order to give some 

play to the possibility from which it emerged but which, qua assembled structure, it 

hides.654 

 

Hans ordvalg og metaforik minder her umiddelbart om Heideggers, 

særligt hvor denne forklarer sit Destruktion ikke som Zerstörung, men 

snarere som Abbau.655 Blot er den strukturens ”mulighed” (”possibility”), 

Nancy søger, nok skjult; blot ikke af ”den antikke ontologis overleverede 

bestand” (Heidegger), men i denne ”bestand” – som denne struktur. 

Strukturens mulighed er således dens implicitte cum; det, der holder den 

sammen, men som holder den sammen, fordi adskillelse af den er mulig. Den 

paradoksale konsekvens heraf er, at ”[t]hus a deconstruction comes to pass 

even before construction, or during construction and at its very heart”.656 

Nancys dekonstruktion består altså i, at det cum, der udgør “Vesten”’s 

hjerte, holdes ”i spil” (”to give som play”). I den forbindelse skriver han, at 

cum ”passes over a void that it does not fill”.657 Og cum bevirker tilmed en 

 
651 Se nomenklatur: artikulation, ekstension, fald, grænse og kræfter. 
652 ”The Judeo-Christian (on Faith)” (herefter JC), i: Nancy 2008b, 43. 
653 Ibid. 
654 DC, 148. 
655 Se kapitlet ”Abbau, Destruktion, Deconstruction” i: Gasché 1986. 
656 JC, 58. 
657 Ibid., 44. 
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skærpelse af dette tomrum i ”Vesten”, idet det ”include[s] constitutively the 

voiding of its center or its heart”. 658  I forhold til Nancys specifikke 

beskæftigelse med kristendommen er det dette tomrum, som cum på samme 

tid lukker, åbner og ”er”, der bliver bestemmende for hans udlægning af den 

dogmatiske sammenhæng mellem creatio ex nihilo-dogmet og kenosis-

dynamikken.659 Tankegangen er, at som Gud i og af intet skaber verden, 

således trækker Gud sig tilbage fra (eller rettere: som) den verden, der som 

”community” alene ”er” qua cum. Nancys anvendelse af præpositioner 

tillader således en bevægelse på tværs af filosofiens, haptikkens og 

dogmatikkens felter, således at for eksempel cum (og ex) kan åbne blik for 

en sammenhæng mellem eksistens, berøring og skabelse: 

We are in touch with ourselves insofar as we exist. Being in touch with ourselves is 

what makes us ’us,’ and there is no other secret to discover buried behind this very 

touching, behind the ’with’ of co-existence.660 

 

Afhandlingens læsning betoner dette transkategoriale og dynamiske 

aspekt ved Nancys tænkning, fordi det omgår en dogmatisk begrebsdannelse 

og derfor er produktivt med hensyn til at gentænke centrale teologiske 

temaer. Dette skal yderligere anskueliggøres ved i det følgende at iagttage 

kristendommen som komposition. Igen bliver det forholdet mellem del og 

helhed, enhed og distinktion (under ét: mono-’s selv-differens), der er i 

fokus. 
 

5.4.1. Kristendom som historisk, bibelsk og dogmatisk komposition 

Et af de træk ved kristendommen, der ifølge Nancy bevirker en vedvarende 

selv-dekonstruktion er dens karakter af historisk, bibelsk og dogmatisk 

komposition, hvor kom- er at forstå som det cum, der ”passes over a void that 

it does not fill”. 

Nancy ser således kristendommen som den ejendommelige historiske 

begivenhed, der udgøres af inkarnationen som absolut begivenhed og en 

dialektisk ophævelse eller integration af denne begivenheds historiske 

forudsætninger. Det vil sige jødisk kristendom, hellenistisk kristendom og 

romersk kristendom. Disse indbyrdes kompositioner bevares (stadfæstes) og 

ødelægges (ophæves) i kristendommen iagttaget som komposition: 

”Christian identity is therefore from the start a constitution by self-

 
658 Ibid. 
659 Se nomenklatur: artikulation, åbning og sammentrækning. 
660 Nancy 2000, 32. Se nomenklatur: selv-berøring. 
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transcendence: the Old Law in the New Law, the logos in the Word, the 

civitas in the civitas Dei, and so on”. 661  Parallelt med kristendommens 

vedvarende bestræbelse på at komme til rette med “sig selv” som historisk 

kompleksitet er forholdet mellem Guds historie og menneskets historie. 

Denne tofoldighed er dog én i forestillingen om, at Guds historie åbenbares 

som menneskets historie. I denne henseende er kristen tro en stadig, historisk 

selvbesindelse: ”the Christian faith is itself the experience of its history”.662 

Dette har i forhold til kristendommen “selv” på den ene side dannet afsæt for 

forestillingen om en mulig progression i retning af stadigt ”mere” tro og i 

sidste ende herliggørelse (således eskatologien). Parallelt hermed er Vestens 

grundfigur homo viator udfoldet. På den anden side er netop den historiske 

selvbevidsthed dét, der på en helt afgørende måde adskiller kristendommen 

fra andre religioner og gør, at den kan karakteriseres som ”the religion of the 

egress from religion”.663 Dette sidste kan med fordel ses i lyset af Heideggers 

formale indikation, herunder historiciteten som destabiliserende faktor for en 

religiøs begrebsdannelse.   

Kristendommen er også og ikke mindst bestemt ved sit 

bekendelsesgrundlag. Her er Bibelen uanset kirkesamfund uomgængelig. 

Den samlede, bibelske komposition er fastlagt ved de oldkirkelige koncilier. 

Dertil kommer at de enkelte tekster har karakter af komposition. Dette 

forholder Nancy sig til, når han anskuer forholdet mellem jødedom og 

kristendom ud fra det skema, han hævder som gældende ”in our entire 

tradition of thought” 664 , nemlig coincidentia oppositorum. Dette skema 

strukturerer “the sic et non of all types”665 og blotlægges umiddelbart i en 

filosofisk dekonstruktion. Men i ”The Judeo-Christian (on Faith)” pointerer 

Nancy nødvendigheden af at afdække det mere komplekse 

kompositionsaspekt, der er virksomt som selv-dekonstruktion (i teksten 

bestemt også som ”inadequation or incommensurability”666). Til det formål 

er Jakobsbrevet et velegnet eksempel. Forfatteren til Jakobsbrevet 

repræsenterer nemlig en overgangsskikkelse mellem jødedom og 

kristendom. Det betyder for det første, at kompositionen ”jødedom-

kristendom” (som ”A-B”) forskydes i forhold til de interne modsætninger i 

de kristne, nytestamentlige tekster (konkret mellem de paulinske breve (B1) 

og Jakobsbrevet (B2)). Således kan ”A-B” også ses som ”A-(B1-B2)”.667 For 

 
661 DC, 146. 
662 Ibid. 
663 Ibid. Nancy citerer her overskriften på et afsnit i Gauchets Le Désenchantement. 
664 JC, 44. 
665 PD, 131. 
666 JC, 58. 
667 Se nomenklatur: forskydning. 
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det andet bemærker Nancy, at Jakobsbrevet umiddelbart ikke rummer en 

teologi, ja, at det måske snarere kan karakteriseres som ”a retreat of 

theology” eller ”a theology in retreat”.668 Hvor de paulinske breve således 

formulerer, hvad der i en evangelisk-luthersk kontekst er fremhævet som 

retfærdiggørelse ved tro alene, dér afstår forfatteren til Jakobsbrevet stort set 

fra at redegøre for tro forstået som troens indhold. I stedet præsenteres et 

register for troens gerninger. En prægnant formulering er i den forbindelse 

”Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig 

min tro” (Jak 2,18b). I den teologiske reception har Luthers karakteristik af 

Jakobsbrevet som ”et rigtigt Straabrev”669 bidraget til, at brevet er læst i et 

modsætningsforhold til de paulinske breve. 670  Men ifølge Nancy omgår 

Jakobsbrevet en sondring mellem gerninger og tro. Han skriver således om 

troen, at ”[i]t is in works, it makes them, and the works make it”. 671 

Summarisk gælder, at “faith is above all the category of an act”.672 Som 

enhed og forskel er tro og gerning her anskuet i lyset af den 

ekstremiseringens bevægelse 673 , der også karakteriserer det cartesianske 

unum quid. Troen tror (uden at tro ”på” noget) og gerningen gør (uden at 

gøre ”for” noget). I dette forhold er imidlertid et element af eksces674, hvilket 

Nancy redegør for ved at lade gerning bestemme ved termen praxis og derfra 

slutte tilbage til tro. Han skriver: 

I would say that praxis is that which could not be the production of a work adequate 

to its concept […], but that praxis is in every work and it is ek tou ergou, that which 

exceeds the concept of it. […] Faith would thus be here the praxical excess of and in 

action or in operation, and this excess, insofar as it aligns itself with nothing other than 

itself, that is to say, also with the possibility for a ‘subject’ […] to be more, to be 

infinitely more and excessively more than what it is in itself and for itself.675 

 

Gerning så vel som tro og den enhed de udgør, overskrides således 

”indefra” ved en eksces, der ikke kan redegøres for ud fra skemaet 

coincidentia oppositorum, men som har at gøre med en ”inadequation”676 i 

én og samme enhed. Her er det værd at minde om, at cum ”passes over a void 

 
668 JC, 48. 
669 Luther 1964, 132. 
670 Se: Drigsdahl 2007. 
671 JC, 52. 
672 DC, 152. 
673 Se nomenklatur: ekstremiseringens bevægelse. 
674 Se nomenklatur: eksces. 
675 JC, 52. 
676 Ibid. 
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that it does not fill”, idet den eksces, der overskrider så vel enheden af tro og 

gerning som dem hver især, netop ikke ”fylder” dette forholds indbyrdes 

brud. For der er ingen transcendens over, under eller bag troens gerning og 

gerningens tro. Transcendensen er derimod immanent i eller som dette 

forholds ”inadequation” eller selv-overskridelse.677 Et andet ord for dette er 

eksistens og det bliver denne term, der sammenfatter Nancys læsning af 

Jakobsbrevet. Han skriver: 

In the Epistle of James, everything unfolds as though faith, far from being a belief in 

another life, that is some belief in an infinite adequation between life and itself, were 

the setting in act [la mise en œuvre] of the inadequation in which and as which 

existence exists.678 

 

Læst således står Jakobsbrevet ikke i et polemisk modsætningsforhold til 

de paulinske breve. Snarere underbygger det på en paradoksal måde 

forestillingen om retfærdiggørelse ved tro alene – i og med betoningen af 

gerningerne alene. 

Det kompositoriske aspekt gør sig også gældende i dogmatikken herunder 

i læren om Kristi to naturer, der i oldkirken delte sig i ikke færre end tre spor: 

homoiosi (Sønnen og Faderen er lignende), homoiousi (Sønnen og Faderen 

er af lignende væsen) og homoousi (Sønnen og Faderen er af samme væsen). 

Det sidste spor fandt vej til den endelige formulering af den nikænske 

trosbekendelse i 325 og dogmet om homoousien er for Nancy intet mindre 

end ”hjertet” i kristendommen. 679  Det var i sin tid ”completely 

unprecedented” 680  som teologiens forsøg på at forklare den uforklarlige 

enhed mellem Faderen og Sønnen ved en uortodoks anvendelse af filosofiens 

begreber.681 Nancy vælger imidlertid at anskue homoousien i lyset af parusi 

og kenosis. Parusi betegner i kristen tradition umiddelbart Kristi genkomst, 

men Nancy insisterer på ordets bogstavelige, grammatiske betydning, det vil 

sige som den paradoksale enhed af nærvær og fravær, fremtræden og 

tilbagetrækning: “Parousia is – to be set apart from the very thing that 

approaches, to be a gap with and in itself”.682 Laurens ten Kate bemærker i 

en kommentar til denne udlægning af parusien, at Gud ved homoousien 

kommer både alt for nær og alt for langt væk fra ”sig selv”, hvilket netop er 

en pointe for Nancy: 

 
677 Se nomenklatur: selv-berøring og modsætning i enhed. 
678 JC, 60. 
679 DC, 151. 
680 Ibid. 
681 Se nomenklatur: modsætning i enhed. 
682 JC, 59. 
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The continuous deregulation of the oppositional scheme of presence and absence […] 

enacts the death of God: the Christian God dies in the intimacy of his becoming human 

in Christ, as well as in the infinite distance of his absence.683 

 

Set i lyset af det formale træk ekstremiseringens bevægelse bør det tilføjes, 

at Nancy formentlig skal læses således, at ved denne død (ødelæggelse) 

bevares Gud.  

En tilsvarende radikalisering sker, når homoousien ses i lyset af kenosis-

dynamikken. Dette forhold redegør Nancy for i teksten ”Verbum caro 

factum”, hvor han betoner, at den klassiske formulering ikke indikerer, at en 

ikke-kropslig entitet (Ordet, Gud) udefra kommer ind i en krop (kødet, 

mennesket). Læst bogstaveligt kan formuleringen snarere betyde, at Gud 

bliver kød: ”the verb was made flesh, or […] (in Greek) it became flesh, or 

[…] it was engendered or engendered itself as flesh, […]: it became flesh 

itself”.684 Der er således ikke tale om, at Gud bliver ét med mennesket, men 

at mennesket bliver menneske, idet Gud udsletter sig i eller som dette 

menneske: ”God effaces himself in that man […]. Mankind is the 

abandonment of God”.685 I denne forskydning mellem nærvær og fravær 

ophæves væren (Gud) som menneskets grund, idet der sker, hvad Nancy 

kalder en ”ateologisering”. Det betyder ikke, at mennesket nu ”er” i og ved 

sig selv; men væren ”er” ikke mere. Nancys skriver:  

In this sense, the Christian (or even the monotheistic) god is the god who alienates 

himself. He is the god who atheizes himself and who atheologizes himself […]. 

Atheology as a conceptualization of the body is the thought that ‘god’ made himself 

‘body’ in emptying himself of himself (another Christian motif, that of the Pauline 

kenosis: the emptying-out of God, or his ‘emptying-himself-out-of-himself’). The 

‘body’ becomes the name of the a-theos in the sense of ‘not-of-god.’ But ‘not-of-god’ 

means not the immediate self-sufficiency of man or the world, but this: no founding 

presence. […] The ‘body’ of the ‘incarnation’ is therefore the place, or rather the taking 

place, the event, of that disappearance.686 

 

Betragtninger som disse er eksempler på, hvorledes Nancy kan bidrage til 

en gentænkning af det kristne gudsbillede på en måde, hvor 

metafysikkritikken faktisk bliver produktiv. Følgelig gælder, at i lyset af 

Nancys brug af præpositionen cum (og ex) kan homoousien således ses som 

kompositionen Gud-menneske, hvor krop (”body”) ikke er det ene eller det 

 
683 ten Kate 2012, 137. 
684 ”Verbum caro factum” (herefter VF) i: Nancy 2008b, 81f. 
685 IM, 30. 
686 VF, 82f. 
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andet, men derimod som cum er et (ikke)sted mellem Gud og menneske, hvor 

væren mister sin grundlæggende betydning. Ganske interessant får cum i 

teksten ”Verbum caro factum” et andet navn, idet Nancy også bestemmer 

homoousiens krop som synkope: ”it adjoins (syn-) in cutting (-cope)”.687 

Dermed knytter han mere eller mindre bevidst an til den oldkirkelige 

formaning med hensyn til ikke at sammenblande og ikke at adskille Kristi to 

naturer.688 

I hjertet af kristendommen betragtet som dogmatisk komposition er 

således homoousien, der af Nancy åbnes indefra, når den iagttages ud fra 

henholdsvis parusi og kenosis-dynamik. Også haptikken bidrager med et nyt 

perspektiv, hvilket i en kommentar til Nancys læsning fører til følgende 

konstatering: 

the doctrine of hypostatic union is always inhabited or haunted by that of kenosis, and 

every hoc est enim corpus meum is haunted by a noli me tangere.689 

 

Afhandlingen skal i det sidste kapitel uddybe noli me tangere-tematikken. 

Samlet gælder, at det cum, Nancy fremdrager i kristendommen som 

historisk, bibelsk og dogmatisk komposition, ikke er et fælles tredje mellem 

to (eller flere) enheder, men derimod er at betragte som en artikulation, 

hvorved enhed til stadighed bevares og ødelægges. I forlængelse heraf 

bestemmer Nancy Gud som cum, som artikulation og dermed som en eksakt 

og uendeligt diskret grænse, der udsletter eller tilintetgør ”sig” og dog er 

midt i blandt os: 

he is ‘himself’ the among: he is the with or the between of us, this with or between that 

we are in so far as we are in the proximity that defines the world.690 

 

Med denne omtolkning af den kristne forestilling om gudsriget hævdes 

således på en uventet måde en immanent transcendens; en transcendens 

forstået som ekspositionen691 i forhold til det cum (det ”med”), der er midt i 

blandt os og ved hvilket, vi og verden bliver til. Når Nancy som en 

sammenfatning af disse betragtninger skriver, at ”’God’ is nothing other […] 

than this with itself”692, så bliver den ovennævnte sammenhæng mellem 

creatio ex nihilo-dogmet og kenosis-dynamikken dermed understreget. Igen 

fremdrager afhandlingen således, hvorledes en transkategorial og dynamisk 

 
687 Ibid., 83. Se i øvrigt nomenklatur: sammentrækning (synkope). 
688 Den athanasianske trosbekendelse, Chalkedonkoncilet 451. 
689 James, 254. 
690 IM, 9. Se i øvrigt: grænse og distinktion. 
691 Se nomenklatur: eksposition. 
692 IM, 40. 
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semantik i kombination med den filosofiske dekonstruktion kan destabilisere 

den dogmatiske begrebsdannelse og dermed bidrage positivt til at gentænke 

det kristne gudsbillede, herunder mono- som implicit ustabilitet. 
 

5.5. Monoteisme og ateisme 

I det foregående er der gennem læsning af Nancy redegjort for, hvorledes 

han gennem en eksposition af forholdet mellem fornuft og religion 

identificerer en selv-differens i fornuftens selv-forhold. Tilsvarende er 

iagttaget, hvordan et cum i kristendommens historiske, bibelske og 

dogmatiske komposition af Nancy hævdes som konstitutivt for så vel enhed 

som forskel. Begge spor udspringer af, hvad Nancy under ét bestemmer som 

Vestens mulighedsbetingelse: monoteismen. Afhandlingen skal nu stille 

skarpt på det spørgsmål, der blev nævnt under ”Indledning” nemlig: “What 

secret, ambivalent resource lies hidden within the organizing scheme of this 

mono-?“.693 For at dette spørgsmål kan forfølges, formulerer Nancy som 

nævnt to forudsætninger, der begge er konsekvenser af selv-

dekonstruktionens anliggende. For det første: 

The only Christianity that can be actual is one that contemplates the present possibility 

of its negation.694 

 

Og for det andet: 

The only thing that can be actual is an atheism that contemplates the reality of its 

Christian origins.695 

 

Som nævnt under ”Positioner” afviser afhandlingen ikke, at ateismens 

religionskritik kan være relevant for dens anliggende. Også af den grund skal 

Nancys redegørelse for forholdet mellem monoteisme og ateisme nu følges. 

Dette tillige i anerkendelse af, at den ressource, der har været, er og fortsat 

kan være Vestens mulighedsbetingelse, måske er ”either Christian or anti-

Christian”. 696  Idet afhandlingen forfølger distinktionens tematik skal Jan 

 
693 DM, 34. 
694 DC, 140. 
695 Ibid. 
696  DM, 34. Gensidighedsforholdet mellem monoteisme og ateisme, herunder den 

implicitte religionskritik er der i en nyere, dansk sammenhæng redegjort for i bl.a.: 

Karlsen, Mads Peter og Lars Sandbeck (red.) 2009. Religionskritik efter Guds død. 

København: Forlaget Anis.  



188 Kapitel 5 - Kristendommens selv-dekonstruktion  

 

Assmanns såkaldte mosaiske distinktion tjene til at belyse særlige forhold i 

Nancys tekst. 
 

5.5.1. mono- som grundparadigme 

Det, der især undrer Nancy, når han iagttager sin samtids ateisme, er (med 

henblik på den anden forudsætning) en manglende selvindsigt vedrørende 

dens tautologiske karakter. For idet ateismen benægter teismens paradigme 

principiel, så gentages dette med modsat fortegn, idet nihilismens ingen-

ting-hed indsættes på Guds plads. Alternativt benægtes enhver 

grundlagstænkning, men dermed også enhver sammenhæng mellem årsag og 

virkning, der måtte være andet og mere end ”phusis” med det resultat, at der 

hævdes ”a tautological teleology of the world”.697 

Monoteismen er for sin del ikke mindre tautologisk. Med overgangen fra 

polyteismens mange guder til monoteismens ene Gud, er det ikke antallet 

men afstanden, der bliver den afgørende forandring. De mange, nærværende 

guder, der før havde individuelle navne (”Uranus, Isis, or Baal”698), blev 

ophævet i den ene gud og i et generelt egennavn (”Gud”), der dybest set intet 

benævner: ”we might as well say a ’god’ that draws into the ’one’ the entirety 

of its numen inasmuch as it tends to dissolve that nomen ’god,’ which, 

precisely, had never been a divine name!”. 699  Dét, guderne før var 

(nærværende), er ikke mere og den guddommelighed (numen), de udgjorde, 

bliver med overgangen til monoteismen hjemløs. Tilbage er navnet ”Gud”, 

der som ontologisk differens adskiller det værende fra værens grund. Ikke på 

trods af men i kraft af denne afstand er monoteismen tautologisk, idet 

forestillingen om den ene Gud bekræfter, hvad den hævder: ”God denotes 

the premise or principle of a presupposed totality, founded in unity and in 

necessity”.700  

Det perspektiv, Nancy nu forudser for så vel den ateisme som den 

monoteisme, der her er aftegnet, er, at: ”either the premise confirms its 

etiological and teleological tautology, or it is in itself exposed as 

heterogeneous to any tautology: fleeing into heterology”. 701  Ateisme og 

monoteisme kan ganske vist forhærde i hævdelsen af et respektivt, men 

gensidigt konstitueret paradigme principiel. Omvendt, men ifølge samme 

logik, kan de to poler søge en tilnærmelse, således som det ovenfor er 

skitseret i forbindelse med dynamikken eksklusion og inklusion. Men det 

respektive enhedsparadigme står tilbage og med henvisning til de to 

 
697 AM, 17. 
698 Ibid., 16. 
699 Ibid., 22. 
700 Ibid., 21. 
701 Ibid., 23. 
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forudsætninger, der er sat for Nancys beskæftigelse med ”the organizing 

scheme of this mono-”, bliver spørgsmålet, om ateismen henholdsvis 

monoteismen vover at revurdere ”sig selv” som bestemt ved dette mono-. 

Afhandlingen er udtryk for et forsøg på netop en sådan revurdering. 

Hvad angår ateismens enhedsparadigme (”fornuften”), rummer det en 

dobbelthed, der kommer til udtryk som ”the peculiar dehiscence of the logos 

and the premise”.702 Fornuften kan ikke til fulde redegøre for dens egne 

repræsentationer og denne mangel er historisk søgt forklaret gennem 

religionens ”mere”. Men for ateismen er dette ”mere” et ”mindre”: ”It all 

comes to pass as though atheism refused to consider the possibility that this 

doubling might be understood in a way other than through infirmity, disease, 

or even the perversity of priests”.703 Her overfor er Nancys anliggende at 

overveje, om ateismens mono- i stedet kan udgøre en ressource og ikke blot 

være årsag til immunisering i forhold til dens eget ”andet”. 

Monoteismen har for sin del til stadighed udfordret sit eget 

enhedsparadigme (“Gud”), hvilket afspejles i for eksempel de 

gammeltestamentlige klagesalmer og i kultens stadige bekendelse. 704  En 

tilsvarende usikkerhed er udtrykt i Jesu korsord ”Min Gud, min Gud! 

Hvorfor har du forladt mig?” (Mark 15,34). Dertil kommer, at teologiens 

gudsbeviser oftest forløber som ”the trial or process […] of atheism itself”.705 

Men trods (eller i kraft af) dette usikkerhedsmoment  har religionens mono- 

en anden karakter end fornuftens: ”the unicity of the god refused to come 

under the sway of the premise”.706 Nancy henviser her til Blaise Pascal, der 

eksplicit sondrer mellem “filosoffernes gud” og “the ’GOD of Abraham, 

Isaac, and Jacob, the GOD of Jesus-Christ.’”.707 I dette religionens (rettere: 

troens) forhold til dens eget mono- ser Nancy et alternativ til en statisk 

tautologi. Dette alternativ forudsætter imidlertid, at såvel ateisme som 

monoteisme vover enhedsparadigmes selv-overskridelse. Nancy skriver, at: 

 
702 Ibid., 22. 
703 Ibid. 
704 I Deuteronomy and the Meaning of ‘Monotheism’ skriver Nathan MacDonald med et 

citat af Gerhard von Rad: “Monotheism [in a purely philosophical sense] could be a truth, 

which, once perceived, is settled for all time. The confession to God that says, ’besides 

Thee there is no saviour’, this confession of great trust is never settled forever, but must 

be ventured again and again” (MacDonald 2003), 42. 
705 AM, 21. 
706 Ibid., 24. 
707 Ibid. 
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it ought to be the task of the principle […] to exceed qua principle principiation itself. 

To put it otherwise and perhaps better, it ought to be the task of the premise to elude 

itself, to withdraw from itself, to pull away from itself, or again to deconstruct 

principiation on the basis of itself.708 

 

Muligheden for og (ifølge Nancy nødvendigheden af) enhedsparadigmets 

selv-overskridelse er således ikke givet udefra, men inde fra dette 

paradigmes mono-. Dog vel at mærke fra det mono-, der i monoteismens 

bibelske og dogmatiske korpus er kendetegnet ikke som statisk tautologi, 

men som dynamisk heterologi. Når Nancy således med hensyn til 

enhedsparadigmet anvender udtryk som ”to elude itself”, ”to withdraw from 

itself”, ”to pull away from itself” – under ét: “to deconstruct” –, så er det blot 

andre ord for den dynamik, der i teologien beskrives med termerne creatio 

ex nihilo og kenosis. Igen ses således eksempler på, hvorledes haptikkens 

vokabular kan bidrage til at afdække en flerfoldighed af mening 709  i de 

dogmatiske begreber. 

Creatio ex nihilo-dogmet afspejler ifølge Nancy en helt anden, ”anarchic 

configuration”710 end den rationalitetsstruktur, der i fornuften såvel som i 

religionen forudsætter en sammenhæng mellem årsag og virkning. Denne 

sammenhæng (og dermed identitet) gør sig, som Nancy ser det, nemlig ikke 

gældende i forholdet mellem skaber og skabning. Han læser her religionens 

skabelsesdogme bogstaveligt og på en måde, der bryder religionen op 

indefra. I modsætning til forholdet mellem årsag og virkning, hævder han 

således at: 

creation entails a relation of alterity and contingence (if ‘God,’ then there is no reason 

why he creates). The idea of creatio ex nihilo, inasmuch as it is clearly distinguished 

from any form of production or fabrication, essentially covers the dual motif of an 

absence of necessity and the existence of a given without reason, having neither 

foundation nor principle for its gift […].711 

 

Ved at hævde monoteismen som intet mindre end Vestens 

mulighedsbetingelse, sætter Nancy dermed også creatio ex nihilo-dogmet 

som ikke alene religionens, men også fornuftens paradigme principiel. 

Samtidig betones, at ved dette paradigmes stadige selv-overskridelse 

undermineres dets funktion som rationalitetsstruktur. I stedet fremhæves et 

an-arkistisk aspekt, der gør det nødvendigt at genoverveje, hvad vi forstår 

ved skabelse. Foreløbig skriver Nancy: 

 
708 Ibid., 23. 
709 Se nomenklatur: sense. 
710 Ibid., 24. 
711 Ibid. 
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ex nihilo means: undoing any premise, including that of nothing. That means: to empty 

nothing [rien] (cf. rem, the thing) of any quality as principle. That is creation.712 

 

Her berøres et helt centralt felt i Nancys tænkning; ikke blot i forhold til 

tesen vedrørende kristendommens selv-dekonstruktion, men også i videre 

forstand hvad angår temaer som verden og mening (sense). Af denne grund 

skal der i det følgende redegøres nærmere for Nancys læsning af creatio ex 

nihilo-dogmet. 

Forinden kan monoteisme henholdsvis ateisme imidlertid med fordel 

iagttages i lyset af det kompositoriske aspekt, der ovenfor er beskrevet. Til 

dette formål er et udblik til egyptologen Jan Assmann’s tese vedørende den 

såkaldte mosaiske distinktion en hjælp. Ved denne omvej skærpes således 

den distinktionens tematik, der er i afhandlingen angår spørgsmålet om 

forholdet mellem mono- og distinktionen; mellem det kristne gudsbillede i 

dets enhedskarakter og det hellige. 
 

5.5.2. komposition og distinktion 

Jan Assmann har sin akademiske baggrund i egyptologi og arkæologi og han 

har i en menneskealder været tilknyttet universitetet i Heidelberg som 

professor i egyptologi. International opmærksomhed fulgte i kølvandet på 

værket Moses der Ägypter: Entzifferung einer Gedächtnisspur (1998), men 

opmærksomheden var ikke kun positiv og for at imødegå kritikken uddybede 

og reviderede Assmann sine tanker i Die Mosaische Unterscheidung oder 

der Preis des Monotheismus (2003). Fælles for værkerne er tesen om, at den 

jødiske monoteisme er opstået blandt andet som følge af markante 

forandringer i den oprindelige, egyptiske religion. Assmann redegør som 

Nancy for, hvordan overgangen fra polyteisme til monoteisme virker afstand 

snarere end nærhed mellem guder og mennesker. I Assmann’s terminologi 

opererer han med udtrykket kosmoteisme, som betegnelse for guderne som 

oprindeligt konstitutive for kosmos’ orden: ”Polytheism is cosmotheism. 

The divine cannot be divorced from the world”.713 Tesen er nu, at bruddet 

med denne orden artikuleres ved den bibelske skikkelse Moses. Med Moses 

indføres i bibelsk sammenhæng, hvad der svarer til filosofiens ”law of the 

excluded middle” (tertium non datur). Siden Parmenides’ enhedstænkning 

(væren er, ikke-væren er ikke) har denne lov virket som filosofiens 

sandhedskriterie ud fra ”differentiation, negation, and exclusion”. 714 

 
712 Ibid., 24f. 
713 Assmann 2010, 41. 
714 Ibid., 12. 
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Assmann’s tese er, at det er denne lov samt opbruddet i den egyptiske 

religion, der som den såkaldte mosaiske distinktion gør sig gældende i 

Moses-skikkelsen og helt specifikt i dekalogens to første bud. 

Om det første bud, der tilsiger en bekendelse til den ene, sande Gud og 

ikke til de mange, falske guder, skriver Assmann: 

I call ‘the Mosaic distinction,’ the idea of an exclusive and emphatic Truth that sets 

God apart from everything that is not God and therefore must not be worshipped, and 

that sets religion apart from what comes to be shunned as superstition, paganism, or 

heresy. This idea finds its clearest expression not in the phrase ‘God is one!’ but ‘no 

other Gods!’715 

 

I forhold til polyteismen (eller kosmoteismen) er det afgørende nye, at 

kulten (religionen) med denne mosaiske distinktion nu bliver sit eget 

problem. Religionen må nemlig til stadighed besinde sig på ”sig selv” som 

enten sand eller falsk. Dermed er der i monoteismen en ateistisk impuls: 

hvad der før blev taget for givet, udsættes nu for en selvkritik, der rummer 

risikoen for en erkendelse af, at guderne ikke er sande. Og dermed at den 

sandhed, mening og væren, guderne hidtil har været garanter for, heller ikke 

er sand sandhed, mening og væren. Den yderste konsekvens heraf er, at der 

intet kriterium bliver for erkendelsen af Gud. Hvorfor den tanke kan melde 

sig, at Gud slet ikke er. 

Den mosaiske distinktion kommer ifølge Assmann også til udtryk i 

dekalogens andet bud. Her er det ikke sondringen mellem sand og falsk, men 

mellem nærvær og fravær, der er i spil. Hvilket i videre forstand angår 

spørgsmålet om repræsentation. For med billedforbuddet markeres for det 

første, at den levende Gud ikke lader sig fastholde og dyrke i en 

menneskeskabt repræsentation. Assmann henviser imidlertid også til de 

udløbere af (eller forløbere til) dekalogens andet bud, der findes i Første 

Mosebog 1,26 og 9,1-3, hvor forbuddet omfatter afbildninger af alt levende 

generelt. Dette ifølge Assmann for at mennesket ikke skal forfalde til at 

dyrke den verden, som polyteismen har ladet det være indfældet i, men for 

at det derimod skal herske over verden. Han skriver, at 

the ban on graven images is intended to withdraw the world from the sphere of the 

divine, the sphere inaccessible to human control. It is man’s duty to take charge of the 

world in his own right. In doing so, he acknowledges its godlessness, or rather the 

exclusive divine claim of the extramundane god716. 

 

 
715 Assmann 2008, 3. 
716 Assmann 2010, 70. 
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På den ene side tjener billedforbuddet således til at understrege den ene 

Guds absolutte herredømme over den skabte verden (og menneskets rolle 

som stedfortræder med henblik på dette dominium terrae). På den anden side 

åbner buddet for den affortryllelse af verden, som Max Weber siden har 

diagnosticeret; en diagnose religionskritikken i øvrigt har omfavnet. 

Assmann skriver direkte, at ”[i]conoclasm is tantamount to theoclasm: the 

gods are to be smashed together with the images in which they are 

worshipped”.717 Også her forekommer den ateistiske impuls i monoteismen 

åbenlys. 

Det er på denne baggrund ganske oplagt, at Laurens ten Kate i artiklen 

”God Passing By. Presence and Absence in Monotheism and Atheism” 

vælger at inddrage Assmann’s mosaiske distinktion med henblik på at belyse 

Nancys projekt. Assmann kan med sin specifikke historiske og 

religionsvidenskabelige indsigt understøtte de mere intuitive sider af Nancys 

tekster. Omvendt kan Nancys filosofiske perspektiv tjene til at reaktualisere 

Assmann, der ifølge ten Kate ikke i tilstrækkelig grad forholder sig til den 

metafysikkritik, der ikke blot registrerer distinktionen mellem eksempelvis 

sand og falsk, nærvær og fravær, men tillige tematiserer denne distinktion 

som sådan. ten Kate påpeger således, at Assmann ganske vist fremdrager den 

mosaiske distinktion mellem blandt andet nærvær og fravær som konstitutiv 

for monoteismen. Men denne distinktion virker ved, hvad ten Kate 

bestemmer som en ”impossible connection”718, når den fraværende Gud gør 

sit nærvær blandt menneskene gældende, sådan som det for eksempel 

skildres i Anden Mosebog 19 og 20, hvor Gud hyllet i en tæt sky åbenbarer 

sig for Moses og dikterer dekalogen. Når Assmann skal forklare dette 

”umulige” forhold mellem nærvær og fravær, så sker det med afsæt i 

forholdet mellem åbenbaret og skjult. Han skriver for eksempel: ”The ’living 

God’ hides and reveals himself as he chooses and forbids any attempt at a 

magical summoning of his presence”.719 Men ved således at oversætte direkte 

fra distinktionen nærvær-fravær til distinktionen åbenbaret-skjult lader 

Assman ifølge ten Kate uændret et nærværsparadigme gælde og viderefører 

dermed mere eller mindre bevidst den onto-teo-logocentrisme, som Nancy 

(blandt andre) søger en besindelse på.  Distinktionen bør med andre ord ikke 

transponeres direkte og måden, hvorpå, Gud (ikke) viser sig, må derfor 

anskues anderledes. Ja, Gud må (som afhandlingen også foreslår det) 

anskues anderledes.  

 
717 Ibid. 
718 ten Kate 2012, 134. 
719 Assmann 2008, 87. 
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Det er her relevant at gribe tilbage til Ego Sum og nomenklaturen.720 Det 

er således fremgået, at Nancy med afsæt i sin dekonstruktive reception af det 

cartesianske subjekt fremdrager et alternativ til den binaritet, der 

kendetegner Assmann’s mosaiske distinktion mellem sand og falsk, mellem 

nærvær og fravær. Fjernest fra sig selv (som fiktion) er det cartesianske 

subjekt nærmest sig selv (som sandhed) og det unum quid eller quasi 

permixtio, hvorved denne distinktion udvirkes, svarer måske til, hvad der i 

ten Kates sammenhæng kaldes en ”impossible connection”. Hvad angår den 

monoteistiske Gud, kan dette betyde, at ”Gud” ikke er at forstå som et 

”noget”, der kan træde frem henholdsvis tilbage mellem nærvær (her) og 

fravær (men dog nærvær dér), men derimod ”er” bevægelsen fremtræden-

og-tilbagetrækning; en bevægelse, der netop er konstitueret ved 

distinktionen og forbindelsen mellem nærvær og fravær, hvor fraværet 

imidlertid tages alvorligt som (sandt) fravær her og ikke et (falsk) nærvær 

dér.  

ten Kate inddrager ikke direkte disse aspekter af den haptiske ontologi, 

men griber derimod til Nancys beskrivelse af det guddommelige subjekt som 

en dynamik kendetegnet ved henholdsvis ”coming” og ”retreat”721; under ét 

som ”passing”.722 I ”On a Divine Wink” beskriver Nancy yderligere denne 

”passing” som ledsaget af et guddommeligt vink. Dette vink kan ses i lyset 

af det cartesianske subjekts udsigelse, der som åbning ikke ”finder sted”, 

men skaber eller ”er” sted. Under overfladen af Nancys beskrivelse af den 

guddommelige dynamik som et vink, gør creatio ex nihilo-dogmet sig 

således atter gældende. For som med det cartesianske subjekt hvor "[t]he 

enunciation of ’ego’ doesn’t just take place. To the contrary, it is place”723, 

således kan hævdes, at Gud ”er” det vink, der (ex nihilo) åbner et sted eller 

netop skaber sted.724  

Sammenfattende for dette udblik til Assmann gælder, at ved at forfølge 

antagelsen om distinktionen som konstitutiv for grundparadigmets enhed og 

forskel er afdækket et metafysikkritisk potentiale i mono-. Tillige er Nancys 

omtolkning af væren (og dermed Gud) fra substans til begivenhed og sted 

introduceret. Dette spor skal videreføres i det følgende.  

Forinden skal afhandlingens metodiske valg kort rekapituleres. 
 

 
720  Se nomenklatur: ekstremiseringens bevægelse, ekstension, fremtræden-og-

tilbagetrækning, sammentrækning (synkope) samt åbning. 
721 ten Kate, 135. Med henvisning til: Nancy 2002a, 76. 
722 ten Kate 141. 
723 C, 25.  
724 Se nomenklatur: topografi. 
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Rekapitulation; afhandlingens læsestrategi 

Afhandlingen læser Nancys tese om kristendommens selv-dekonstruktion 

indefra og dermed ved hjælp af det haptiske vokabular. Dette markeres 

løbende med fodnoternes henvisninger til nomenklaturen. Klassiske 

dogmatiske begreber læses således med et forbehold, der i afhandlingen er 

anført som takt og yderligere bestemt ved den metodiske ækvivalent dertil, 

nemlig den formale indikation. En metafysikkritisk gentænkning af det 

kristne gudsbillede i dets enhedskarakter bliver dermed mulig, om end det 

samtidig anerkendes, at en sådan gentænkning er underlagt et 

foreløbighedens og uafgørlighedens vilkår. Af det foregående ses således, at 

Nancys tekster ganske vist beskriver centrale teologiske temaer som 

forholdet mellem monoteisme og ateisme, religion og fornuft, tro og gerning, 

Gud og menneske, men den transkategoriale og dynamiske semantik i 

kombination med den filosofiske dekonstruktion destabiliserer disse 

indbyrdes forhold. Der er følgelig afdækket et (ikke)sted i kristendommens 

artikulationer, der foreløbig er redegjort for som et cum gennembrudt af en 

vedvarende forskelssættelse (distinktion og sammentrækning). Afhandlingen 

prætenderer imidlertid ikke på denne baggrund at formulere et dogmatisk 

alternativ til kristendommens enhedsparadigme (mono-), men ved 

læsestrategisk at opsøge forskelle i kristendommens artikulationer åbnes en 

mulighed for at iagttage dette mono- som en forskel i det samme. Dette er 

foreløbig sket ved at følge Nancys læsning af for eksempel forholdet mellem 

religion og fornuft som karakteriseret ved en indbyrdes selv-differens (som 

tro og overbevisning henholdsvis fornuft og a-fornuft). Mere komplekst har 

selv-differensen vist sig i blandt andet Nancys bestemmelse af Gud som 

(ikke)stedets artikulation, som cum. I redegørelsen for afhandlingens metode 

er anført, hvorledes læsestrategien består i en ”minutely detailed, almost 

claustrophobic […] forensic submersion”725 i Nancys tekster. Det er som 

selve denne læsesituationens begivenhed, at der efterhånden tegner sig et 

alternativ; ikke til kristendommens mono- ”selv” men til måden, hvorpå 

dette mono- kan erkendes. Dermed insisterer afhandlingen også på det 

historicitetens og dermed begivenhedens aspekt, der blev anført i forbindelse 

med redegørelsen for den formale indikation. Yderligere er der i det 

foregående set eksempler på, hvorledes det begrebslige sprog rummer en 

egen ruinerende tendens (jf. Heideggers Begriffsruinanz). Således er der i 

creatio ex nihilo-dogmet afdækket en implicit ustabilitet, der af Nancy læses 

som Guds egen selv-overskridelse og dermed selv-tilintetgørelse.     

 
725 Bradley 2008, 3. 
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5.6. ”On a Divine Wink”; imellem 

Teksten ”On a Divine Wink” skal nu nærlæses. Fokus vil fortsat være Nancys 

forsøg på at bestemme Gud dynamisk og transkategorialt, men 

opmærksomheden skærpes tillige om den udsigelsens apori, der i 

afhandlingen er associeret til forholdet mellem det hellige og berøring, fordi 

at sige eller ikke sige også er at berøre eller ikke berøre.  

Som indledning til teksten refererer Nancy til en passage fra ”Faith and 

Knowledge: the Two Sources of ’Religion’ at the Limits of Reason Alone”, 

hvor Derrida reflekterer over globaliseringens vilkår, der udfordrer 

jødedommens (og kristendommens) selvforståelse som demografisk bestemt 

enhed. Derrida citerer i den forbindelse Heidegger, der skriver om ”den 

sidste gud”: 

The last god: his occurring (Wesung) is found in the hint (im Wink), in the onset of an 

arrival still outstanding (dem Anfall und Ausbleib der Ankunft), as well as in the flight 

of the gods that are past and of their hidden metamorphosis.726 

 

Ud fra bestemmelsen af Gud som ”the passerby” vil Nancy i sin tekst 

undersøge dette vink som en gestus mellem fremtræden (“arrival”) og 

tilbagetrækning (”flight”). Samtidig iagttages selve ordet Wink som et 

uoversætteligt vink i sproget, hvor dets mening forbliver ”suspended 

between its onset and its absence”. 727  Igen ses altså, hvorledes Nancy 

tilstræber en dynamisk, snarere end en dogmatisk læsning af 

kristendommens tekst. 

Med hensyn til det sproglige felt hæfter Nancy sig ved, at ordet Wink som 

uoversætteligt vidner om en ”irreducibility of language”, en slags sprogets 

”idiosyncrasy“.728 ”Idiosynkrasi” betyder direkte oversat fra græsk ”selv-

sammen-blanding” og det er netop en sådan, sproget reagerer overfølsomt 

overfor, når det som i tilfældet med ordet Wink ikke tillader en direkte 

oversættelse fra tysk til fransk eller engelsk. 729  Wink gør da som sprog 

modstand i sproget. Når afhandlingen her hæfter sig ved udtrykket 

”idiosynkrasi”, skal det ses i sammenhæng med bestemmelsen af det hellige, 

som det, der ikke må berøres og ikke lader sig berøre samt i forlængelse af 

læsningen af det cartesianske subjekt, der (som ”ting”) trækker sig tilbage 

 
726 Derrida 1998, 55. Med henvisning til: Heidegger Beiträge zur Philosophie, GA 65, 

409. 
727 OD, 105. 
728 Ibid. 
729 Den franske originaltekst er således ”D’un Wink divin” (Nancy 2005b, 155). 
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fra sig selv som ”ting”.730 Under ét har dette at gøre med udsigelsens apori, 

altså dette at noget unddrager sig sproget. Dog gælder med hensyn til ordet 

Wink, at det i lighed med Derridas ”grapheme” ikke lader sig omgå. Wink 

bliver dermed i sig selv et vink i retning af (ikke)mening731, om end ”its 

mobility or motility is more important than its final interpretation”.732 Det er 

dette dynamiske aspekt af sproget som vink, Nancy forfølger. Han skriver: 

Each signifier in a language signifies and winkt at the same time. There is always 

excess, lack, or curvature of sense: winken is, in fact, first and foremost to curve or 

bow, to angle, vacillate, wobble, list. I speak here of the clinamen of sense without 

which there would be no languages, but only characteristics. I speak of the clinamen, 

which creates a world of sense, while hinting at its truth in non-sense.733 

 

Idet sproget er rettet mod mening, eksponerer det ”sig selv” for at falde 

skævt og uforudsigeligt gennem den (ikke)mening, der er sprogets egen 

sandhed (”truth”). På baggrund af nomenklaturen kan det ikke overraske, at 

Nancy tilkender sproget denne dynamik. Det overraskende bliver, når Gud 

som vink, som ”the passerby”, senere i teksten også ses som et sådant 

dynamisk felt af kræfter i spil. 

Foreløbig opholder Nancy sig dog ved de sproglige aspekter af så vel ordet 

Wink som det vink i retning af (ikke)mening, sproget i sig selv udgør. Med 

en henvisning til Heideggers formulering ”Herrschaftsbereich des 

Winkens”734 er det rimeligt at antage, at Nancy implicit refererer til Derridas 

tekst ”From Restricted to General Economy: A Hegelianism without 

Reserve”, når han tilkender vinket en suverænitet. Derridas tekst er nævnt i 

afhandlingens introduktion til Nancys værk og tænkning, hvor det fremgår, 

at suverænitet bliver den bestemmelse, Derrida lader markere forskellen 

mellem de to aspekter af différance som henholdsvis udsættelse (i tid) og 

adskillelse (i rum), også bestemt som henholdsvis den begrænsede og den 

generelle økonomi i den sproglige struktur. Denne struktur rummer sin egen, 

indre suverænitet forstået som muligheden for eksponering for 

(ikke)mening.  Suveræniteten er dét, ”in every discourse which can open 

itself up to the absolute loss of its sense, to the (non-) base of the sacred, of 

 
730  Se nomenklatur: berøring, sammentrækning (synkope), materialitet og medie 

(integumentum). 
731 Se nomenklatur: sense. 
732 OD, 106. 
733 Ibid. Se også nomenklatur: fald, vægt og eksposition. 
734 OD, 107. 
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nonmeaning, of un-knowledge or of play”. 735  Det er således nævnt, 

hvorledes Derrida forklarer dette spil nærmere som en strategi udgjort af 

ruses, stratagems og simulacra, der er til med henblik på at ”save that which 

does not want to be saved” 736 og afhandlingen vurderer, at det er i denne 

sammenhæng, Nancys kobling mellem sprog, vink og Gud skal forstås. Det 

antages således, at Nancy i ”On a Divine Wink” implicit refererer til Derridas 

generelle økonomi, således at det, der ikke vil frelses (”that which does not 

want to be saved”) er ”Gud”, der som et vink suverænt bryder med sprogets 

”komiske” 737  impuls i retning af at ophæve (ikke)mening restløst i 

mening.738 

Hvis det ovenfor pointerede dobbeltspor af filosofisk tænkning og bibelsk 

narrativitet følges, så er det her ikke urimeligt tillige at se en sammenhæng 

mellem den filosofiske tænkning, der vover eksponeringen for (ikke)mening 

(”expenditure on lost funds” 739 ) og den bibelske Guds suveræne og 

uforbeholdne selv-hengivelse i Kristus. Igen ses det således, at den 

transkategoriale diskurs’ rummer et potentiale med hensyn til at kaste lys 

over klassiske teologiske problemstillinger. 

Et vink er suverænt og den suveræne vinker; deri er den dobbelthed 

mellem sprog og Gud, Nancy lidt efter lidt udfolder. I begge henseender gør 

en art flerfoldighed sig gældende, fordi 

[t]he sovereign opens up possible sense, just as much as he closes off or suspends 

already available senses. That is why there is, in the Wink, or in winken […], an energy 

that its sign per se does not possess. […] The Wink triggers: it acts and it activates a 

play of forces on the sly or in counterpoint to the sense.740 

 

Som ovenfor, hvor vinket (angivet ved termen “motility”) åbner en 

retning, sådan ses det her som ”trigger”; det udløser et spil af kræfter, der 

overskrider det ”selv”. Denne dynamik insisterer Nancy på at forfølge så vel 

 
735 Derrida 2001, 330. 
736 Ibid., 332. 
737 Ibid., 324. 
738 Derrida skriver i den forbindelse: “To be indifferent to the comedy of the Aufhebung, 

as was Hegel, is to blind oneself to the experience of the sacred, to the heedless sacrifice 

of presence and meaning. Thus is sketched out a figure of experience […] irreducible to 

any phenomenology […] which mimes through sacrifice the absolute risk of death. 

Through this mime it simultaneously produces the risk of absolute death, the feint through 

which this risk can be lived, the impossibility of reading a sense or a truth in it, and the 

laughter which is confused, in the simulacrum, with the opening of the sacred” (Ibid., 

325). Bemærk dobbelt genitiv i “the opening of the sacred”: åbning af det hellige (objektiv 

genitiv) og/eller åbning ved det hellige (subjektiv genitiv). 
739 Ibid., 324. 
740 OD, 109f. 
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i sproget som i forhold til Gud. Med henvisning til différance ”in which the 

a twinkles, scintillates, or winkt”741 præciserer han således, at “what concerns 

me […] is the relationship that must be discerned between this a and the 

Wink of the last god”.742 Nødvendigheden af en skelneevne betones gentagne 

gange, når Nancy overordnet set beskriver sit dekonstruktive forehavende743, 

men her appliceres den altså helt specifikt. Samtidig gør Nancy sit projekt 

klart på en måde, der bidrager til at tydeliggøre hans position i det filosofiske 

landskab. Han skriver: 

The idea is not […] to theologize but to discern what is divine in the Wink as different, 

radically different from theos, and at the same time as irremediably deferring its 

theological being. In other words, and consequently, it is a matter of discerning – even 

if by winking – a divine trait in différance – and yet in so doing to behave quite the 

opposite of what has accusingly been called a ‘theological turn in phenomenology.’ 

This is, above all, because it is not a question of phenomenology. […] The question is 

no longer one of being or of appearing, and it is no longer a question.744 

 

Lige så lidt som Nancy egentlig vil forholde sig til ”kristendommen”, lige 

så lidt har ”Gud” som sådan (!) hans interesse. Hans anliggende er således 

ikke (som det er hævdet for dele af fænomenologien) restorativt i 

spørgsmålet om Guds væren eller tilsynekomst, for dette spørgsmål er ”no 

longer a question”. Hvad der optager ham, er derimod af historisk karakter: 

hvad betyder det for os (”Vesten”), at ”[t]he gods went away long ago”745 og 

at hvor de var, ”something may come to pass”?746 

Dette ”something” angår ifølge Nancy fornuftens selv-forhold, der 

historisk har været og fortsat er et spørgsmål. Nancy rekapitulerer: ved at 

koble mellem filosofiens différance og den bibelske Gud, mellem a og 

vinket, kan den udsættelse i tid og adskillelse i rum, dekonstruktionen 

identificerer med hensyn til sandhed, mening og væren, også spores i vinket. 

Det betyder med tanke på nomenklaturens fald, kræfter og vægt, at 

[t]he Wink stretches and curves the punctuality of the identical and the patent evidence 

of truth. The complicity of the wink, of différance and the Wink, is played out in this 

 
741 Ibid., 110. 
742 Ibid., 111. 
743 Se nomenklatur: distinktion og medie (integumentum). 
744 OD, 111. 
745 DP, 145. 
746 Ibid. 
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clinamen, in this batting and dynamic diagonal in the midst of the vertical fall of sense, 

falling infinitely back upon itself.747 

 

Som ovenfor nævnt, kan der ifølge Nancy, i denne komplicitet mellem a 

og vinket skelnes noget “guddommeligt”, men ”hvad”, der falder uden at 

lande i ”sig selv”, det er fornuften, ”ratio itself”. Og det er dette fornuftens 

selv-forhold, der fortsat udgør et spørgsmål: 

It is always the slant [clin] of the other in the same, which metaphysics never stops 

declining according to a ruse of reason that thus passes behind reason’s own back and 

from there, winks at us.748 

 

Men hvis det vitterlig er dette fornuftens selv-forhold, der først og sidst 

optager Nancy, hvorfor så denne omvej over Gud? Hvorfor ulejlige sig med 

at søge et ”guddommeligt” træk i vinket og i a’et, når (hvis) Gud slet ikke 

”er”? Netop derfor. Fordi den væren, Gud ”var”, ikke længere ”er”. Og dog 

insisterer navnet ”Gud” fortsat på dets plads i sproget. 

I sproget unddrager navnet ”Gud” sig mening, idet det dog som et vink 

viser hen til en (ikke)mening, der ikke kan benævnes. Nancy understreger 

her, at det ikke er et spørgsmål om (som Derrida også skriver) ”the ineffable 

being no name could come close to: God for example”.749 Snarere er den 

væren, navnet ikke kan benævne, at forstå som den begivenhed (Heideggers 

Ereignis) ved eller som hvilken, navnet udsiges. Nancys argumentation er 

her usædvanligt svær at følge, idet han slutter fra navnet ”Gud” til Gud, der 

som ”passerby” tager skridt for skridt og derved eksisterer. Han skriver: 

Whatever the unnameable nonmeaningful may be, the retreat of being into its 

différance, the bearer of the name, signals it. […] It signals the unnameable 

nonmeaningful without signifying it. It signals it in passing, since it cannot be 

stabilized in a presence. He who signals in passing is the passer himself. The passer 

passes, and in order to pass, is someone. Some one who passes, is but the tread of the 

passing, not a being who would have passing as an attribute. One should not speak 

[…] of the passing of the god: but God is in the passing. God is the passerby and the 

step of the passerby. This step is his gesture, which, in passing, winkt and differentiates 

itself from itself. […] Someone who passes: his unity and the truth of that unity are in 

the passing. The unity is that of the step, and consequently that of the wink, which 

forms a different step, a different beat, a different syncope. It is someone who is not a 

subject, or is only one with the proviso that he only exists […] step by step.750 

 

 
747 OD, 112. Se i øvrigt nomenklatur: fald, kræfter og vægt. 
748 Ibid. 
749 Ibid., 116. Med henvisning til: Derrida 1982, 26. 
750 OD, 115f. 
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En passage som denne kan umiddelbart virke helt uforståelig. Men den 

rummer sit eget vink i det kursiverede a i différance. På baggrund af 

introduktionen til Derrida gælder således, at dette a er mærket efter den 

uhørte forskel mellem skrift og tale ved hvilken, Derrida forskyder 

Heideggers iagttagelse vedrørende den ontologiske differens; altså dette, at 

det ikke er glemslen af væren, der er det egentlige anliggende, men derimod 

glemslen af forskellen (mellem væren og det værende). Dén forskel forbliver 

glemt, fordi ”the early trace (die frühe Spur) of the distinction is obliterated 

when presencing appears as something present”. 751  Følges disse 

betragtninger, der uddyber og perspektiverer de ontologiske aspekter af 

différance, så bliver den ovennævnte passage en kende mere tilgængelig. 

Gud bliver da som ”the bearer of the name” at forstå i lighed med sporet efter 

den forskel (rettere: forskelssættelse), hvorved væren kommer til syne som 

værende. Denne forskelssættelse kan lige så lidt som différance benævnes. 

Derrida skriver således, at différance ”is never offered to the present. […] In 

every exposition it would be exposed to disappering as disappearance. It 

would risk appearing: disappearing”.752 Tilsvarende skriver Nancy i citatet 

ovenfor, at den forskelssættelse, Gud ”er”, ikke kan benævnes, ”since it 

cannot be stabilized in a presence”. Snarere er den ”the passer himself” (eller 

rettere: som ”the step of the passerby”). Hermed fastholdes det dynamiske 

aspekt, der kendetegner Nancys tænkning; blot gælder, at hvor det i Ego Sum 

er det cartesianske subjekt, der er set artikuleret som enhed (unum quid) i og 

med udsigelsens handling, således er det her med hensyn til Gud handlingen 

at gå, der skaber enhed og gør, at Gud ”step by step” eksisterer som 

subjekt.753 Igen ses et eksempel på, hvorledes en gentænkning af det kristne 

gudsbillede i dets enhedskarakter kan gennemføres i dialog med haptikken 

og den filosofiske dekonstruktion, idet der derved afdækkes en 

kristendommen iboende dynamik, der ikke nødvendigvis kan belyses 

gennem en strikt dogmatisk begrebsdannelse.    

At Gud er én (”someone”), gør nu, at han/den/det kan være ”the god of 

someone”. Dog insisterer Nancy også i dette forhold på et 

begivenhedsaspekt, således at Gud må være ”in each case mine”.754 Et ”in 

each case” figurerer også i Ego Sum, nemlig hvor det med hensyn til 

subjektets udsigelse betones, at “I am, I exist, each time I proclaim, propose 

or pronounce it, each time I conceive it in my mind or each time it is 

 
751 Derrida 1982, 24. 
752 Ibid., 6. 
753 Se nomenklatur: operativitet. 
754 OD, 116. 
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conceived by my mind, is necessarily true”.755 Nancy forfølger således en 

begivenhedens sandhed, der kan udgøre et dynamisk alternativ til de binære 

positioner mellem sand og falsk, der for eksempel kendetegner Assmanns 

mosaiske distinktion. 

På dette punkt i ”On a Divine Wink” samles en række tråde. Den 

filosofiske tænkning og den bibelske narrativitet mødes i vinket, skridtet og 

udsigelsen, der under ét relateres til navnet for den ene Gud, der ”in each 

case” kan være Gud for den enkelte. Men dette sker alene i denne enkeltes 

udsigelse ”min Gud!”. Dér – i dette ekstremiseringens yderpunkt756 – ”er” 

Gud vitterlig ”den sidste gud”. Nancy skriver: 

The ‘last god’ would also designate the extremity at which the name god expires in 

that ‘my God,’ in my utterance of a différance that is incommensurable and in-

appropriable in me – to me, and to whomever. It is, moreover, for this reason that 

différance is ‘neither a word, nor a concept’: it is a calling from one toward the other, 

from one to the other, the calling of a thought to itself as to the unthinkable that is its 

ownmost.757 

 

På en ganske raffineret måde kobles den bibelske Guds korsord her 

sammen med det bedende subjekts påkaldelse af Gud; en påkaldelse, der 

imidlertid altid kommer for sent, fordi Gud som ”den sidste gud” ikke 

længere ”er”. Nancy etablerer således et krydsfelt mellem filosofiens 

différance og teologiens kenosis-dogme, hvor ”Gud” kan hævdes at slettes 

ud i samme øjeblik, han/den/det kommer til syne (påkaldes). Denne 

fremtræden-og-tilbagetrækning virker tilbage på det bedende subjekt, der for 

sin del heller ikke kan hævdes at besidde væren, men derimod som det 

cartesianske subjekt alene ”er” i og med påkaldelsen. De liturgiske 

perspektiver i forhold til en kristen bønspraksis er her oplagte og skal 

uddybes i afhandlingens følgende kapitel. 

Foreløbigt sammenfattende gælder, at med afsæt i den uoversættelighed, 

hvorved ordet Wink udgør en modstand i sproget, har Nancy i sin tekst 

kredset om navnet ”Gud”, der nægter at dø, selvom ”Gud er død”. Som ordet 

Wink rummer en ”motility” i retning af (ikke)mening, således har Nancy 

også forfulgt et dynamisk aspekt i forhold til ”Gud”. Udsigelsens og skridtets 

begivenhed har tjent til at anskueliggøre dette. Men ”Gud” står tilbage som 

et ”name-word (non-word?)”758, der insisterer på dets plads i sproget. En 

 
755 ES, epigraf. 
756 Se nomenklatur: ekstremiseringens bevægelse. 
757 OD, 116. 
758 Ibid., 117. Den franske originalteksts ”nom-mot”, der er homonymt med ”non-mot”, 

leger som différance med forholdet mellem skrift og tale (Nancy 2005b, 173). 
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plads, der imidlertid intet andet ”er” end et ”between”.759 Dette imellem er i 

slægt med det ovennævnte cum og dermed at betragte som et aspekt af 

artikulationens dynamik. 

I udsigelsen “min Gud!” finder imellem sit (ikke)sted som en “kalden” 

(”calling”), men ”without my having actually to say this word, whose ‘sense’ 

is to name or rather to mark”.760 Disse betragtninger genkalder Ego Sum 

herunder termen for/s som en sigen før det sagte og iagttagelsen af subjektets 

udsigelse som en fremtræden-og-tilbagetrækning: ”As soon as I open the 

mouth, I withdraw”.761 Tilsyneladende antager Nancy, at noget tilsvarende 

gør sig gældende med hensyn til udsigelsen “min Gud!”. Selvom denne ikke 

er nødvendig endsige måske mulig, så er det dog dér i eller som et punktuelt 

(ikke)sted – som et imellem – , at ”Gud” så vel som det bedende subjekt 

kommer til syne og slettes i en gensidig udveksling. I lyset af Nancys 

udlægning af creatio ex nihilo-dogmet og fordi ”[t]he enunciation of ’ego’ 

doesn’t just take place. To the contrary, it is place”762, så kan den tanke nu 

voves, at ”min Gud!” i lighed med (ikke)udsigelsen ikke blot finder sted, 

men skaber sted. Som en tilføjelse bør bemærkes, at når Nancy som nævnt 

ovenfor ikke tilkender navnet ”Gud” en funktion med hensyn til mening, 

men derimod som markering (”to mark”), så taler dette ind i tematikken 

vedrørende takt og det hellige. Nancy henviser således med hensyn til det 

distinkte til termen stigma som ”a branding mark”.763  Samlet er hermed 

anført muligheden af, at den brudte selv-udsigelse skaber et sted, der 

markeres som helligt. Det spor skal videreføres i næste kapitel.  

Det gælder nu, at et imellem også gør sig gældende i vinket, idet det som 

handling udveksler mellem ”her” og ”dér” (eller rettere: åbner ”her” og 

”dér” 764 ) uden som sådan at formidle mening. En tilsvarende dynamik 

kendetegner skridtet, der ud fra en rent fysisk-kinetisk betragtning er ”a 

putting in play of a difference of forces”.765 Kræfter er intet i sig selv uden 

forskellen imellem kræfter: ”the difference between the forces makes force 

itself, its essence, if you like, since a force is never present but always raised, 

upright, activated against another (the foot lifted against gravity)”.766 Her er 

 
759 Ibid. 
760 Ibid., 116. 
761 ES, 87. 
762 C, 27. 
763 ID, 2. 
764 Se nomenklatur: åbning. 
765 OD, 117. 
766 Ibid. 



204 Kapitel 5 - Kristendommens selv-dekonstruktion  

 

haptikkens trefoldige bestemmelse af sense767 en hjælp, fordi den tillader en 

transkategorial semantik, hvorved subjektet (corpus) kan bestemmes som 

blandt andet kræfter, vægt og fald. Det er denne subjektforståelse, der nu 

appliceres i forhold til det guddommelige subjekt, der som en fod løftet mod 

tyngdekraften, intet andet ”er” end en forskel imellem kræfter. Endnu en 

gang samles en række tråde i Nancys i forvejen kompakte tekst, når han 

relaterer dette imellem til tematikken vedrørende begivenhedens (og dermed 

Guds) enhedsaspekt og ser dette i lyset af en fysisk-kinetisk analyse af 

skridtet. Han skriver: 

Indeed, everything takes place in the between (which also can be written with the a 

that is not heard). The silent force of the passerby activates the difference of gait. And 

the singularity of the passerby, the singularity of his or her personal unity […] 

articulates the singular unity that operates between the forces (between his foot and the 

earth, between his body leaning forward, off balance, and the machine that holds it 

back, that holds itself back in the advance itself; a machine ahead of itself, on the brink 

of itself).768 

 

En passage som denne kan med fordel sættes lidt i perspektiv. For hvor 

underligt det end er, at Nancy bestemmer Gud som ”the passerby” og tilmed 

som ”the step of the passerby”, så er det ikke så meget anderledes, end at 

Jesus i for eksempel Johannesevangeliet bestemmes ved de mærkeligste 

ting. Ifølge de genkommende ”egō eimi”-udsagn ”er” Jesus således ”livets 

brød”, ”verdens lys”, ”døren”, ”den gode hyrde”, ”opstandelsen og livet”, 

”vejen og sandheden og livet” og ”det sande vintræ” (Joh 6,35; 8,12; 

10,7.9.11; 11,25; 14,6; 15,1). At Nancy bestemmer Gud som et ”skridt”, kan 

med andre ord ses i forlængelse af de bibelske fortællingers grundsymboler 

som en anskueliggørelse af en i øvrigt vanskeligt tilgængelig dynamik. En 

dynamik, Nancy i sin haptik har identificeret som en artikulation af kræfter 

i spil (under ét: corpus) og som med skridtet relateres til det guddommelige 

subjekt.  

Den detaljerede, fysisk-kinetiske redegørelse for skridtet kan tillige ses i 

forlængelse af Derridas efterlysning af ruses, stratagems og simulacra som 

strategier med henblik på at åbne sproget for det, der unddrager sig sprog. 

Der kan således være et rigt potentiale i at afsøge ikke alene det kristne 

billedsprog, men også de liturgiske handlinger for sådanne implicitte 

strategier.769 Når Nancy redegør så nøje for skridtets dynamik, så skaber det 

 
767 Se nomenklatur: sense. 
768  OD, 117. Det franske “entre” (”between”) konnoterer lydligt til “antre” (”hule”, 

”grotte”). ”Antre” anvendes i den franske bibel bl.a. for profeternes og martyrernes 

skjulesteder (Hebr 11,38). 
769 Se nomenklatur: operativitet. 
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med andre ord blik for, at de liturgiske handlinger på et helt elementært 

fysisk-kinetisk niveau kan betragtes netop som dynamiske felter af kræfter i 

spil. Spørgsmålet bliver i så fald, hvad dette betyder med hensyn til forholdet 

mellem Gud (som ”skridt”) og den liturgiske handlings skridt? Rummer 

liturgien (som (ikke)udsigelsen ovenfor) implicitte strategier for at skabe 

steder, hvor Gud kan komme til syne? Strategier, der imidlertid ifølge tesen 

om kristendommens selv-dekonstruktion virker i og med Guds samtidige 

forsvinden? Disse spørgsmål kan ses i lyset af afhandlingens metodiske 

(ikke)valg, hvor den formale indikation blandt andet ses i sammenhæng med 

ruinansens kiastiske struktur (nærhed og afstand). Tillige peger 

overvejelserne vedrørende en kristen bønspraksis frem mod afhandlingens 

følgende kapitel. 

Hvad teksten ”On a Divine Wink” angår, kan den endnu ikke komme til 

en afslutning, for navnet ”Gud” står stadig tilbage som (ikke)navn for den 

Gud, der intet ”er” uden forskellen imellem kræfter. Om dette navn skriver 

Nancy med implicit henvisning til creatio ex nihilo-dogmet, at 

it says […] difference in the sense that the power of everything is nothing, nothing but 

the instantaneous act in which the world of beings ‘comes to be,’ […], that is, comes 

from nowhere and goes nowhere, but thus passes or happens, takes place […]. ‘God,’ 

in fact, says the difference of day – dies – and night, the division light/darkness by 

which everything takes place, taking place between those two modalities […].770 

 

Forskelssættelsen, hvorved dag bliver dag og nat nat, er altså ifølge Nancy 

det imellem, Gud ”er”. Dette imellem er i det foregående anskueliggjort ved 

udsigelsen, vinket og skridtet som dynamiske felter af kræfter i spil og Nancy 

drager nu en parallel mellem enhver skabelsesakt, hvorved ”the world of 

beings ’comes to be’” og den bibelske skabelsesberetning, hvor Gud skaber 

dag og nat, himmel og jord, lys og mørke og så videre, idet Gud (ifølge 

Nancy) intet andet ”er” end forskellen derimellem. Navnet ”Gud” udsiger 

denne forskelssættelse uden dog fuldt og helt at benævne den og dette, fordi 

”[t]here is no name for it”771, som Derrida skriver i ”Différance”. Der ”er” 

alene forskelssættelsens nominale virkninger i sproget, hvilket for ethvert 

navn i sproget betyder, at navnet ”Gud” kan betragtes som ”the non-naming 

name that twinkles in the open space between all names”.772 Også her er 

potentiale til en overvejelse af forholdet mellem navnet ”Gud” og alle øvrige 

navne og ord i det liturgiske forløb. 

 
770 OD, 118. 
771 Derrida 1982, 26. 
772 OD, 119. 
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”On a Divine Wink” er ved sin afslutning, og Nancy sammenfatter: 

Such is the divine truth of the Wink: it stems from the fact that there is no wink of god, 

but that the god is the wink. He does not do it, he winks himself there […].773 

 

På baggrund af denne sætning alene kunne det være nærliggende at 

konkludere, at begivenheden erstatter Gud som en art yderste væren. En 

sådan forskydning er generelt en risiko, hvilket Derrida som nævnt påpeger 

i ”Différance”, hvor han refererer til Heidegger: ”In that case, Being would 

be a species of Appropriation (Ereignis), and not the other way round. To 

take refuge in such an inversion would be too cheap”.774 Nancy argumenterer 

dog ikke letkøbt i ”On a Divine Wink” eller i sin tænkning som helhed, for 

den begivenhed, Gud ”er” i udsigelsen, vinket og skridtet, finder ikke hvile 

i en første og sidste ”arch-silent self-transcendence”. 775  Begivenheden 

overskrider derimod til stadighed ”sig selv” og deri er det guddommelige 

træk, som Nancy har sat sig som opgave at skelne. Men denne 

overskridelsens eksces er ikke at forstå i forhold til diverse ”ecstasies of 

beyond-sense”.776 Begivenhedens eksces er bundet til det medie ved hvilket, 

den artikuleres og dette er for så vel udsigelsen som vinket og skridtet 

kroppen.777  Den krop, der i skridtet gør sig gældende blandt andet som et 

”footfall”. 778  At det guddommelige subjekt anskueliggøres ved kroppens 

dynamik bør ikke forvirre længere, eftersom det i lyset af subjektfilosofien 

(corpus) forudsættes, at denne krop er en transkategorial tanke-krop.779 Den 

vægt, Nancy tilkender det guddommelige subjekt, skal således forstås som 

den materiale eksces, der modstår enhver sublimering. Heri kan ses en 

forbindelse til begyndelsen af ”On a Divine Wink”, hvor ordet Wink hævdes 

i dets uoversættelighed og dermed som udtryk for en såkaldt ”irreducibility 

of language”. 

Denne ”irreducibility” er anskueliggjort i skikkelse af udsigelsens, vinkets 

og skridtets materialitet, men også i sprogets ”grapheme”.780 Det interessante 

og perspektivrige er nu, at netop formuleringen ”irreducibility of language” 

også anvendes, når Nancy i en anden sammenhæng forholder sig til de 

liturgiske handlinger, der kun indirekte er et tema i ”On a Divine Wink”. Som 

 
773 Ibid. 
774 Derrida 1982, 26n26. 
775 OD, 118. 
776 Ibid. 
777 Se nomenklatur: eksces, materialitet og medie (integumentum). 
778 OD, 119. 
779 Se nomenklatur: tanke-krop. 
780 Se nomenklatur: materialitet. 
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nævnt i introduktionen til Nancys værk og tænkning, skriver han således, at 

et ”insisterende” problem er: 

how to give meaning [sens] or more simply credibility [cours] – refraining from 

meaningful construal – not to a painfully revived religion but to the ‘relics’ […] that 

an extinguished religion leaves in its wake – such as prayer, faith, the name God itself, 

and a few other attestations to an irreducibility of language.781 

 

“On a Divine Wink” kan blandt andet ses som et led i forsøget på at 

besvare dette spørgsmål. Altså: hvad stiller vi op med de ”relikvier”, der som 

en liturgiens eksces insisterer på deres plads, omend stedet, hvor de var – 

religionen – , ikke længere er? Idet afhandlingen skal uddybe dette spørgsmål 

i det følgende kapitel gælder foreløbig, at ”On a Divine Wink” har 

introduceret to af de ”relikvier”, Nancy nævner; nemlig navnet ”Gud” og 

bønnen. I begge tilfælde er identificeret et dynamisk felt af kræfter i spil, der 

unddrager sig mening, men dog ”er” i og med et begivenhedsaspekt. Med 

tanke på den mosaiske distinktion, der var det egentlige afsæt for læsningen 

af ”On a Divine Wink”, er således aftegnet et alternativ til en binaritet, hvor 

sand og falsk, nærvær og fravær er statiske størrelser i forhold til hvilke, 

”Gud” lader sig bestemme. Gud lader sig ifølge Nancy ikke bestemme 

endsige benævne som andet end det sted, der skabes, idet Gud kommer til 

syne og forsvinder anskueliggjort ved udsigelsens, vinkets og skridtets 

begivenhed. Hvad således er afdækket, er ikke en ontologisk, men en 

topografisk782 anvisning, på hvor Gud ”er”: ”The step is the divine place”.783 

Det er rimeligt at antage, at de ovennævnte ”relikvier” på en lignende måde 

kan hævdes at være ”divine places”. Steder, der dog som det guddommelige 

imellem intet ”er” i ”sig selv”. 

Sammenfattende: nærlæsningen af ”On A Divine Wink” er et eksempel 

på, hvordan Nancy helt konkret gennemfører en dekonstruktiv læsning af 

kristendommens tekst i et transkategorialt felt mellem filosofisk, bibelsk-

dogmatisk og haptisk semantik. Det er fremgået, hvorledes afhandlingens 

fokus på nomenklaturens termer (og dermed de formale træk) bidrager til at 

skærpe opmærksomheden på en implicit dynamik i kristendommens 

artikulationer. Afhandlingen afstår imidlertid fra at parafrasere og 

konkludere; i stedet tilstræbes, hvad der i forbindelse med Heidggers formale 

indikation er omtalt som en tvivlsomhed (Fraglichkeit). De ofte 

vidtrækkende teologiske konsekvenser af Nancys læsning forfølges således 

 
781 PD, 187n1 (mine henvisninger til den franske tekst i kursiv jf. Nancy 2005b, 190n1). 
782 Se nomenklatur: topografi. 
783 OD, 119. 
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foreløbig ikke. Videre gælder, at ”On A Divine Wink” har åbnet en række 

liturgiske perspektiver gennem temaerne uoversættelighed, spil, skelneevne, 

begivenhed, navnet ”Gud” og krop. De liturgiske perspektiver skal udfoldes 

i afhandlingens næste kapitel. Inden da vil det være givende at stille mere 

skarpt på creatio ex nihilo-dogmet og kenosis-dynamikken, da det ifølge 

Nancy særligt er disse strukturer, der artikulerer kristendommens selv-

dekonstruktion.  
 

5.7. Creatio ex nihilo, verden og sense; ved 

I det foregående har afhandlingen fulgt Nancy i hans bestræbelse på at 

afdække et skjult potentiale i det mono-, der er kristendommens (så vel som 

”Vestens”) mulighedsbetingelse. Et mono-, der på den ene side redegør for 

den ene Gud, der som paradigme principiel er garant for en nærhed mellem 

Gud og verden, men som på den anden side er konstitueret netop i kraft af 

en afstand mellem Gud og verden. Mono- er i denne henseende navnet for 

en umulig enhed i hjertet af kristendommen; en umulig enhed, der til 

stadighed bevares og ødelægges af sit eget, implicitte cum (jf. 

kristendommen som historisk, bibelsk og dogmatisk komposition) og af sit 

imellem (jf. udsigelsen, vinket og skridtet). Det er fremgået, at ”’God’ is 

nothing other […] than this with itself”784; et ”with”, der ikke blot finder sted, 

men skaber sted (og dermed verden), idet dette ”with” (”Gud”) dog udslettes 

i eller som verden. Hvad Nancys filosofiske dekonstruktion af 

kristendommen således afdækker, er en selv-dekonstruktion, der antages at 

virke allerede i kristendommens ”egne” strukturer og som der måske tilmed 

er en dogmatisk betegnelse for: creatio ex nihilo.785 Nancy skriver således, at 

”[c]reation forms […] a nodal point in a ‘deconstruction of monotheism’”786, 

idet han anfører, at forestillingen om skabelse ”is above all the idea of the ex 

nihilo”.787  

I ”The Creation of the World or Globalization” formulerer Nancy en 

betænkelighed ved, om en verden er mulig på globaliseringens betingelser. 

Overvejelsen har vide forgreninger, men eftersom han bestemmer verden 

som ”a totality of meaning [sens]”788 og eftersom enhver sense er ”[the] 

possibility of transmission from one place to another”789, så bliver det stadigt 

 
784 IM, 40. 
785 Irenæus, Origenes og Augustin er blandt de oldkirkelige teologer, der formulerer 

forestillingen om en skabelse ud af intet, men creatio ex nihilo-dogmet blev først vedtaget 

ved Det fjerde Laterankoncil 1215. 
786 CW, 70. 
787 Ibid., 51. 
788 Ibid., 64 (min henvisning til den franske tekst i kursiv jf. Nancy 2002b, 79). 
789 Ibid., 52. 
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vanskeligere for verden at udgøre en verden og ikke blot en indistinkt 

globalitet. Nancy sammenfatter sin samtidsdiagnose: ”The world has lost its 

capacity to ‘form a world’”.790 Her bliver den kristne skabelsestanke relevant 

under forudsætning af, at den løsrives fra dens religiøse kontekst.791 

Bibelens mytisk-poetiske skabelsesberetninger er struktureret ud fra et 

forhold mellem Gud og verden, skaber og skabning. Creatio ex nihilo-

dogmet fremdrager imidlertid ifølge Nancy en ustabilitet i dette forhold 

således forstået, at der ingen-ting ”er”, Gud kan skabe verden ud af – bortset 

fra sin ”egen”, stadige selv-tilintetgørelse. Der er med andre ord tale om en 

forestilling om en skabelse uden skaber og uden noget at skabe ud af. Og 

dertil en skabelse uden nogen grundlæggende nødvendighed: ”if ’God,’ then 

there is no reason why he creates”. 792  Dette an-arki er ifølge Nancy 

artikuleret i creatio ex nihilo-dogmet. Vigtigt er nu, at, Guds selv-

tilintetgørelse har mindre med Gud end med verden at gøre. I takt med 

monoteismens adskillelse af Gud fra verden, blev Gud nemlig 

”progressively stripped of the divine attributes of an independent existence 

and only retained those of the existence of the world considered in its 

immanence”.793 Sagt på en anden måde: 

At the end of monotheism, there is a world without God, that is to say, without another 

world.794 

 

Overladt til sig selv og uden en grundlæggende nødvendighed er verden 

imidlertid ikke prisgivet en ingen-ting-hed. Der ”er” ganske enkelt ikke en 

ingen-ting-hed, verden kan være i. Tilsvarende er verden i ”sig selv” ikke en 

ting-hed, Gud ikke (længere) er i. At få klarhed over dette forudsætter et 

opgør med, hvad Nancy kalder en ”container topology” 795 , hvilket han 

forklarer med en sondring mellem at være-indeni-verden [être-dans-le-

monde] og at være-ved-verden [être-au-monde].796 

Gud tilintetgør således ganske vist sig selv i og med skabelsen af verden, 

men der har ikke først været en ”anden” verden indeni hvilken, Gud var og 

så blev vores verden til. Verden skabes derimod i et ”each time”797, der 

 
790 Ibid., 34. 
791 Ibid., 50. 
792 AM, 24. 
793 CW, 44. 
794 Ibid., 50. Se iøvrigt nomenklatur: ekstremiseringens bevægelse. 
795 Ibid., 44. 
796 Nancy 2002b, 40. 
797 CW, 66. 
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efterhånden er mødt flere gange i Nancys tænkning; et ”each time” 

konstitueret ved det ved (”au”), hvorved verdens singulariteter eksponeres 

gensidigt.798  

Tanken om en vedvarende skabelse er hverken filosofien eller teologien 

fremmed, men udspringer af en fælles forestilling. Nancy skriver: 

from creation as a result of an accomplished divine action, one shifts to creation as, in 

sum, an unceasing activity and actuality of this world in its singularity (singularity of 

singularities). One sense of the word (creation as a state of affairs of the given world) 

yields to another (creation as bringing forth [mise au monde] a world […]).799 

 

Når Nancy gengiver creatio continua-forestillingen, er det for at markere, 

at som han ser det, hviler en vedvarende skabelse ikke på en første skabelse 

og heller ikke som fremadskridende mod en sidste opfyldelse. Om noget er 

vedvarende, er det tilintetgørelsen eller (med haptikkens vokabular) den 

eksposition800, der er verdens vilkår. Igen ses det altså, hvorledes haptikken 

gør det muligt at læse en dynamik i de dogmatiske begreber.  

Men med en skabelse uden en skaber og uden noget at skabe af bliver 

verden på en akut måde sit eget ”problem”. Og et dybest set ligegyldigt 

problem, hvis verden blot anskues som ren immanens. Hvilket med hensyn 

til globaliseringstematikken måske er problemet: altså at udfordringer 

vedrørende klima, ressourcer med videre generelt omgås med ligegyldighed, 

fordi verden alligevel bare er en klump jord. Men set fra haptikkens 

perspektiv er jord ikke bare jord og krop ikke bare krop. Materialitet som 

materialitet artikuleres, bliver til og skabes ved det reflekterede selv-forhold, 

der er udlagt som corpus.801 Det er således i denne sammenhæng, Nancys ser 

den kristne skabelsestanke og herunder det ved, der er fremdraget. Dette ved 

gør, at verden ikke bare falder sammen med eller om sig selv, men åbnes – 

og åbnes ”indefra” som et sted og dermed netop som ”the possibility of 

transmission from one place to another", hvilket som nævnt ovenfor er en 

forudsætning for sense i ordets trefoldighed af konnotationer. Og sense 

modgår ligegyldighed.  

Overordnet gælder således, at når creatio ex nihilo-dogmet for Nancy 

udgør et ”nodal point” i monoteismens selv-dekonstruktion, så udspringer 

det af den sammenhæng mellem verden, sense, materialitet og åbning, 

haptikken har afdækket. Graden af kompleksitet er høj i de tekster, der 

redegør for disse forhold og Nancy kan være vanskelig at følge. Men særligt 

i to passager fra henholdsvis Corpus og ”The Creation of the World” skriver 

 
798 Se nomenklatur: eksposition, exscribing og berøring. 
799 Ibid., 65. 
800 Se nomenklatur: eksposition. 
801 Se nomenklatur: materialitet. 
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han på en måde, hvor den filosofiske diskurs, den bibelske narrativitet og 

haptikkens semantik under ét sammenfatter hans anliggende og gør det 

anskueligt. 

Den første passage – fra Corpus – omtolker skabelsesfortællingens jord 

(limus terrae) til en materialitet, der materialiserer ”sig”: 

That God created limon, and that he made the body out of limon, means that God 

modalized or modified himself, but that his self in itself is only the extension and 

indefinite expansion of modes. This means that ‘creation’ isn’t the production of a 

world from some unknown matter of nothingness but consists in the fact that the matter 

(only that which there is) essentially modifies itself: it’s not a substance, it’s the 

extension and expansion of ‘modes’ or, to put it more precisely, the exposition of what 

there is.802 

 

Skabelse forstået som materialitetens ”selv-modificering” kan her ses i 

sammenhæng med Malabous plasticitets-begreb, der i lighed med creatio ex 

nihilo-tematikken som nævnt også rummer et eksplosivt og dermed 

potentielt tilintetgørende aspekt. Tilsvarende er ”selv-modificeringen” i tråd 

med corpus’ artikulation, der omgår den aristoteliske sondring mellem form 

og stof. I en kommentar til ”On the Soul” skriver Philipp Stoellger således, 

at Nancy bidrager med en ”erhellenden neuen Pointe”, idet ”’forma corporis’ 

sei ein genitivus subiectivus. ’Form meint, daß der Körper sich 

artikuliert’”. 803  Mere generelt bør det nævnes, at Boyan Manchev i 

”Ontology of Creation. The Onto-aisthetics of Jean Luc Nancy” nærlæser 

passagen fra ”Corpus” og spørger, om Nancys ”modal ontology” mon kan 

ses som en slags panteisme og dermed er udtryk for en ”unconfessed 

Spinozism”.804  Han svarer selv benægtende på dette spørgsmål med den 

begrundelse, at der er et substansbegreb til forskel mellem Baruch Spinoza 

og Nancy.  

Den anden passage (fra ”The Creation of the World”) understreger, hvor 

afgørende en rolle Nancy tilkender creatio ex nihilo-dogmet i forhold til 

monoteismens (og den ene Guds) selv-dekonstruktion. Her er 

sammenhængen mellem creatio ex nihilo-dogmet og kenosis-dynamikken 

særligt tydelig: 

God annihilates itself […] as a ‘self’ or as a distinct being in order to ‘withdraw’ in its 

act – which makes the opening of the world. […] The unique God, whose unicity is 

 
802 C, 61. 
803 Stoellger 2010, 55. Med henvisning til den tyske oversættelse af Nancys ”De l’âme”. 

Min kursivering. 
804 Manchev 2012, 73. 
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the correlate of the creating act, cannot precede its creation, any more than it can 

subsist above it or apart from it in some way. It merges with it: merging with it, it 

withdraws in it and withdrawing there it empties itself there, emptying itself it is 

nothing other than the opening of this void. Only the opening is divine, but the divine 

is nothing more than the opening.805 

 

Hvor det er udsigelsen og skridtet, der artikulerer henholdsvis det 

cartesianske subjekt og Gud som enhed, således kan den ene Gud ifølge 

Nancy her ”føres tilbage til” (”correlate”) skabelsesakten i dennes 

enhedskarakter. Men også her gælder, at skabelsesakten (og dermed Gud) 

som enhed er at forstå som selv-overskridelse og selv-differens. Dette fordi 

skabelse og Gud knyttes til åbningen, i hvilken en forskelssættelse er 

virksom.806 Atter ses altså her et eksempel på, hvorledes haptikken og den 

filosofiske dekonstruktion kan bidrage til at gentænke kristendommens 

mono-. I parentes bemærket gør Nancy selv opmærksom på et krydsfelt 

mellem dekonstruktion og teologi, når han pointerer, at différance er ”the 

generating structure proper to the ex nihilo”.807 

Som den filosofiske dekonstruktion altså læser creatio ex nihilo-dogmet 

på en måde, der kan bidrage til en metafysikkritisk gentænkning af det 

kristne gudsbillede, således gælder det også for kenosis-dynamikken. Inden 

der gives eksempler på dette, er der behov for en rekapitulation med hensyn 

til afhandlingens form. 
 

Rekapitulation; afhandlingens form 

Det er efterhånden åbenbart, at Nancys læsning af kristendommens tekst ikke 

sker progressivt. Han følger for eksempel ikke en klassisk dogmatisk figur 

fra skabelse gennem fald til genløsning, lige så lidt som han redegør for 

eksempelvis en historisk udvikling i forholdet mellem filosofi og teologi. For 

en overfladisk betragtning kan hans beskæftigelse med kristendommen 

således forekomme tilfældig og eklektisk. Dette vilkår vanskeliggør en 

systematisk redegørelse for tesen vedrørende kristendommens selv-

dekonstruktion. Men frem for at forsøge at fremtvinge en orden, hvor der 

umiddelbart ingen er, så har det foreløbig vist sig mest hensigtsmæssigt at 

gøre en dyd ud af nødvendigheden. Afhandlingen følger således den 

strejfende, prøvende bevægelse i Nancys egen tekst, idet der dog pejles efter 

de teologiske, dogmatiske spor, der eksplicit og skjult findes. Nancys 

læsning af for eksempel creatio ex nihilo-dogmet, inkarnationen, 

 
805  CW, 70. Se i øvrigt nomenklatur: åbning, distinktion og fremtræden-og-

tilbagetrækning. 
806 Se nomenklatur: åbning, distintktion og sammentrækning (synkope). 
807 Ibid., 72. 
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homoousien og kenosis-dynamikken parafraseres ikke i afhandlingen, men 

læses derimod som dele af den helhed, i hvilken de artikuleres i Nancys tekst. 

Konkret kommer dette til udtryk i gennem en række gentagelser, hvor ”det 

samme” viser sig som ”noget andet” i den progression, der trods alt 

kendetegner fremstillingen. Dette forhold genkendes fra nomenklaturen, 

hvor de enkelte termer forklares igennem indbyrdes forskydninger. At 

afhandlingen afstår fra at parafrasere og konkludere Nancys læsning af 

kristendommens tekst kan give indtryk af, at afhandlingen i ”sig selv” ingen-

ting siger. Dette er tilsigtet; i overensstemmelse med den metodiske 

bestemmelse af læsning som dette at opsøge forskelle følger afhandlingen 

derimod den filosofiske dekonstruktion i en bestræbelse på at ”follow the 

fault lines and persist not in sketching the map, the founding and structural 

architecture, but rather in tracing the guiding thread that alters it”.808 At 

Nancy for eksempel lader et skridt, et vink og en udsigelse artikulere en 

dynamik som hvilken, Gud kan finde sted, er således en mulig måde at 

gentænke det kristne gudsbillede i dets enhedskarakter. Men foreløbig lader 

afhandlingen denne mulighed stå teologisk ukommenteret. 

 

5.8. Kenosis 

Som creatio ex nihilo-dogmet ifølge Nancy artikulerer kristendommens 

selv-dekonstruktion, således hævdes noget tilsvarende for kenosis-

dynamikken, der relateres til temaer vedrørende repræsentation, 

gudbilledlighed og inkarnation samt uendelighed, endelighed og tro. Fra et 

nedslag i den bibelske tekst, skal der i det følgende redegøres for dette.  

I Filipperbrevet står der skrevet, at: 

han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men 

gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var 

trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden 

på et kors. (Fil 2,6-8) 

 

Traditionelt har særligt formuleringen ”gav afkald på” (gr.: kenoō) givet 

anledning til opmærksomhed. Det græske kenoō betyder ”udtømmer” eller 

”blotter”, men har tillige konnotation til det, der er ”forgæves” eller ”spildt”. 

Passagen læses oftest således, at Gud giver afkald på sin guddommelige 

almagt for uforbeholdent at tage den menneskelige afmagt på sig. Med tanke 

på Nancys fokus på kristendommen som selv-dekonstruktion er den bibelske 

kenosis-dynamik således umiddelbart relevant. Ligeledes er det heller ikke 

 
808 Ibid., 93. 
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overraskende, at Nancy i overensstemmelse med læsningen af creatio ex 

nihilo-dogmet drager den fulde konsekvens af, hvad det guddommelige selv-

afkald kan betyde: nemlig at der intet er ”tilbage” af Gud ud over det 

menneske som hvilket, Gud træder frem. En sådan læsning udfordrer 

naturligvis en trinitarisk forståelse af Gud, hvilket sættes på spidsen i forhold 

til den død, ”Kristus Jesus” dør ”på et kors”; for dør Faderen og Ånden da 

også? Disse spørgsmål antyder Nancy uden umiddelbart at følge dem til dørs. 

Velvidende at kenosis-dynamikken ikke vil kunne stå alene i en gennemført, 

teologisk refleksion, så er den ikke desto mindre et kardinalpunkt i Nancys 

læsning og skal derfor uddybes. 

Nancy hævder, at kenosis-dynamikken er virksom i og definerende for så 

vel kristendommen (som samlet tekst) som for Gud: 

I am therefore calling ‘Christianity’ the posture of thought whereby ‘God’ demands to 

be effaced or to efface himself.809 

 

Tilmed er Nancys eget anliggende af kenotisk karakter og han skriver 

således med hensyn til bestemmelsen ”kristendom”: 

I’d like to move toward an effacement of this name and of the whole corpus of 

references that follows it – a corpus that is already most effaced or has lost its 

vitality.810 

 

Nancy understreger, at han egentlig lige så godt kunne have beskæftiget 

sig med jødedom eller islam, eftersom hans primære interesse er forholdet 

mellem fornuft og monoteistisk religion, men valget er faldet på 

kristendommen, fordi den ”retains the least well, with the most difficulty, the 

energy that is strictly speaking religious”. 811  Afsakralisering, 

afmytologisering og sekularisering kan ses som konkrete udtryk for denne 

kristendommens mangel på religiøs modstandsdygtighed. 812  Den yderste 

konsekvens af denne ruinøse tendens er, at den kristne Gud må gå under:  

Christianity indicates, in the most active way – and the most ruinous for itself, the most 

nihilist in certain regards – how monotheism shelters within itself – better: more 

intimately within itself than itself, within or without itself – the principle of a world 

without God.813 

 
809 IM, 29. 
810 Ibid., 22. 
811 Ibid., 25. 
812 Nancy understreger dog, at det ikke er “the entirety of Christianity that is dis-closing 

itself”. Han ser således til dels Paulus, Anselm m.fl. og ”the great Reformers up to Barth, 

Bultmann, og Bonhoeffer” som undtagelser fra mere konservative kirkelige og teologiske 

positioner (IM, 34). 
813 DM, 35. 
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Ovenfor er ad forskellige veje skitseret, hvorledes mono- er navnet for en 

umulig enhed i hjertet af kristendommen. Umuligheden udvirkes til 

stadighed af et (ikke)sted, der som tro eller a-fornuft gør sig gældende i 

forholdet mellem religion og fornuft; der som cum bevarer og ødelægger 

kristendommen som historisk, bibelsk og dogmatisk komposition og som et 

imellem lader henholdsvis udsigelsen, vinket og skridtet komme til syne og 

samtidig udslette. Som eksempel på den kristne dogmatiks kompositoriske 

aspekt er blandt andet nævnt homoousien og teksten ”Verbum caro factum” 

er i den forbindelse citeret. Teksten kan også være en hjælp til bedre at følge 

Nancys udlægning af kenosis-dynamikken. 

Det er således af ”Verbum caro factum” fremgået, at den bibelske 

formulering fra Johannesevangeliets prolog læses helt bogstaveligt af 

Nancy: at Ordet bliver kød betyder, at Gud bliver menneske. Fuldt og helt.814 

I forlængelse heraf læser Nancy ikke Filipperbrevet således, at Gud tager et 

menneskes skikkelse ”på” for dog ”derunder” at bibeholde en guddommelig 

”rest”. Tværtimod: Gud ”er”, at Gud udsletter sig i eller som menneske. En 

yderligere konsekvens bliver, at det menneske, som hvilket Gud kommer til 

syne og udslettes, heller ikke for sin del er (eller bliver) guddommeligt. I en 

prægnant udlægning af dette forhold mellem inkarnation og kenosis skriver 

Nancy: 

The man into whom God ‘descends’ and ‘empties himself’ (Paul’s kenosis) is not 

rendered divine by this. On the contrary. God effaces himself in that man: he is this 

effacement, he is therefore a trace, he is an impalpable, imperceptible vestige of the 

emptied and abandoned divine. Mankind is the abandonment of God: the trace upon 

him, the trace that he is, constitutes him as a sign of this abandonment. A sign of this: 

that the effacement of God is the sense of the world.815 

 

Citatet her trækker tråde tilbage til tematikken vedrørende Guds navn og 

udsigelsens begivenhed, ligesom den ovennævnte sammenhæng mellem 

creatio ex nihilo, verden og sense gentages. Et andet aspekt, der berøres, 

angår den kristne gudbilledlighedstanke. For hvis mennesket alene er et spor 

(”trace”) efter og et tegn (”sign”) på gudsforladthed, da må det i tråd med 

Nancys udlægning af creatio ex nihilo-dogmet gælde, at mennesket er 

billedet på den selv-tilintetgørelse, hvorved Gud skaber. Og kan noget være 

et billede af ”intet”? 
 

 
814 Se nomenklatur: ekstremiseringens bevægelse. 
815 IM, 9. Se i øvrigt nomenklatur: sense. 



216 Kapitel 5 - Kristendommens selv-dekonstruktion  

 

5.8.1. repræsentation, gudbilledlighed og inkarnation 

Et spørgsmål om repræsentation melder sig her; et spørgsmål, der står i 

krydsfeltet mellem det jødiske billedforbud og den græske idealisme. 

Ovenfor fremgik det, hvorledes Jan Assman ser distinktionen mellem 

nærvær og fravær som bestemmende for dekalogens andet bud: Guds nærvær 

kan og må ikke fastholdes i verden, lige så lidt som menneskene selv må 

skabe og dyrke et nærvær som guddommeligt. Verden skal derimod 

affortrylles og menneskene skal ikke dyrke den, men herske over den, deraf 

billedforbuddet. Følges denne tanke til ende, er der god grund til, at den 

bibelske Jesus må korsfæstes. For han hævder jo at være (og ses dermed som 

et billede ”af”) den Gud, der ikke må afbildes. Spørgsmålet om 

repræsentation har således fra kirkens tidligste tid (og siden under 

reformationens nadverstrid) været et religiøst og teologisk brændpunkt. 

Afhandlingen griber ikke tilbage til disse historiske problematikker, men 

søger med afsæt i den gennemgående forskydning fra substans til begivenhed 

blandt andet at revurdere et klassisk repræsentationsparadigme. Dette 

væsentligst med henblik på afhandlingens liturgiske horisont. 

Til det formål er teksten ”Forbidden Representation” særligt oplysende. 

Teksten er som helhed en refleksion over det moralsk, juridisk og æstetisk 

prekære i at afbilde holocausts uhyrligheder, men den rummer tillige Nancys 

bestemmelse af, hvad repræsentation ikke er og er: 

Representation is not a simulacrum; it is not the replacement of the original thing – in 

fact, it has nothing to do with a thing.816 

 

Derimod gælder, at: 

[r]epresentation is a presence that is presented, exposed, or exhibited. It is not, 

therefore, presence pure and simple: it is precisely not the immediacy of the being-

posed-there but is rather that which draws presence out of this immediacy insofar as it 

puts a value on presence as some presence or another. […] The entire history of 

representation […] is thus traversed by the fissure of absence, which, in effect, divides 

it into the absence of the thing […] and the absense within the thing.817 

 

Vigtigst i forhold til nærværende sammenhæng er, at Nancy i denne 

passage opererer med en implicit kenosis-dynamik, der kvalificeres i to 

henseender. For det første som et fravær forstået således, at ”noget” (”Gud”) 

i et eller andet omfang er fraværende ”her” (i forhold til mennesket), men 

dog nærværende ”dér” (i sin ”himmel”). Og for det andet som et fravær 

 
816 Nancy 2005a, 33. 
817 Ibid., 36f. Neologismen absense er et lån fra Bataille og Nancy anvender termen som 

udtryk for en ustabilitet, der modgår, at tingenes umiddelbarhed kan finde hvile i en første 

og sidste sense. Se i øvrigt nomenklatur: eksposition og fremtræden-og-tilbagetrækning. 
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forstået således, at ”noget” (mennesket) er nærværende (som (ikke)mening 

(”absense”)) ”her” og at ”i” dette nærvær (og ingen andre steder) ”er” det 

guddommelige fravær virksomt, idet det som nævnt ”draws presence out of 

[…] immediacy”. Eftersom det jo på intet tidspunkt er Nancys prætention, at 

vi kan afhænde de metafysiske strukturer, hvorved vores tænkning og 

begrebsdannelse virker, så er det ikke desto mindre en ambition at fremdrage 

de traditionelt undervurderede led af logocentrismens binære poler. Derfor 

forfølger han det andet spor af kenosis-dynamikken i retning af en hævdelse 

af et radikalt fravær. Skal der i forlængelse heraf forsøges et svar på det 

spørgsmål, der ovenfor blev antydet med hensyn til om Faderen og Ånden 

dør, når Sønnen dør – altså om Gud dør, når mennesket dør – så må svaret 

foreløbig være ja. Men et sådant svar vil end ikke for Nancy være 

uproblematisk: 

[i]t is here that we find our crux, one might say, and this would be all the more justified 

in that the Christian cross is at the very center of all this: representation of the divine 

representation dying to the world of representation in order to give it the sense of its 

original presence…818 

 

Man kan her forstå Nancy således, at det fravær, der er bestemt i et binært 

modsætningsforhold til nærvær, dør på korset. Det samme gør det tilsvarende 

bestemte nærvær. Hvad der står tilbage, er spørgsmålet om et andet nærvær: 

repræsentationens ”original presence”. 

I en etymologisk undersøgelse finder Nancy nu via det latinske 

repraesentatio tilbage til det græske ”hypotyposis”, 

which designates a sketch, a scheme, the presentation of the lines of a figure in the 

largest possible sense without any suggestion of repetition.819 

 

Ovenfor er henvist til Derridas ruses, stratagems og simulacra, der har 

karakter af strategier i forhold til at åbne sproget for det, der unddrager sig 

sprog. Ligeledes er Nancys detaljerede, fysisk-kinetiske redegørelse for det 

guddommelige skridt refereret. På forskellig vis er dermed identificeret en 

fornemmelse af, at en reflekteret sproglig og/eller kropslig figur vil kunne 

etablere forudsætninger for en begivenhed, der ”er” nærvær ”her” rettere end 

at gentage et nærvær, der ”er” ”dér”. Disse tanker udfoldes i en bred vifte af 

de værker, hvor Nancy beskæftiger sig med kunst og æstetik, herunder blandt 

andet i en lille bog om at tegne. Der skriver han: 

 
818 Ibid., 37. 
819 Ibid., 36. Se i øvrigt nomenklatur: topografi. 
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In the idea of drawing, there is the singularity of the opening – the formation, impetus, 

or gesture – of form, which is to say, exactly what must not have already been given 

in a form in order to form itself.820 

 

Citatet føjer sig til Nancys bestemmelse af repræsentation som en 

aftegning (dét, der ”designates a sketch”, etc.).821 Det betyder for det første, 

at et formbegreb nuanceres som dette at tage eller at få form. For det andet 

tilkendes repræsentation et dynamisk aspekt (”impetus, or gesture”). Under 

ét gælder for det tredje, at der antydes et muligt, liturgisk perspektiv: måske 

kan de liturgiske handlinger iagttages ikke som repræsentation eller 

aftegning ”af” noget, men netop som reflekterede sproglige og/eller 

kropslige figurer, der hver for sig og samlet udgør et dynamisk felt af kræfter 

i spil. Konkret bliver spørgsmålet da, om og hvorledes et forhold mellem 

disse dynamiske felter (herunder de ovennævnte ”relikvier”) og Gud ”selv” 

kan tænkes: kan et guddommeligt nærvær koreograferes? Spørgsmålet skal 

ikke søges besvaret her, men peger i retning af afhandlingens næste kapitel. 

Foreløbigt sammenfattende gælder, at selvom Nancys tekster om 

repræsentation og tegning ikke beskæftiger specifikt sig med den kristne 

inkarnationstanke, så er indsigterne fra disse tekster alligevel oplysende 

konkret for hans læsning af forholdet mellem repræsentation, 

gudbilledlighed og inkarnation i lyset af kenosis-dynamikken og generelt for 

afhandlingens forsøg på en metafysikkritisk gentænkning af det kristne 

gudsbillede. Repræsentation iagttages således ikke som en gentagelse af et 

nærvær ”dér” ”her”, men derimod som en intensiveret præsentation af et 

nærvær (og fravær) ”her”. Der ”er” ret beset intet nærvær ”dér”, hvilket med 

hensyn til gudbilledlighedstanken blandt andet betyder, at: 

man is […] made in the image of that which has no image.822 

 

Dermed er antydet et svar på det spørgsmål, der ovenfor lød: kan noget 

være et billede af ”intet”? Ja. På to måder. Et ”dårligt” billede af ”intet”, hvis 

der menes en gentagelse af et ”intet” forstået som en ingen-ting-hed ”dér”. 

Men et ”godt” billede af ”intet”, hvis der menes en præsentation af en (selv)-

tilintetgørelse, hvorved nærvær kommer til syne og udslettes ”her”. Konkret 

i forhold til inkarnationen betyder dette, at ”[t]he ‘body’ of the ‘incarnation’ 

is therefore the place, or rather the taking place, the event, of that 

disappearance”.823 

 
820 Nancy 2013b, 3. 
821 Se nomenklatur: exscribing. 
822Nancy 2005a, 30. 
823 VF, 83. 
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Når talen er om inkarnation, skulle man mene, at vi ikke alene er ved 

hjertet af ”kristendommen”, men også ved hjertet af Nancys beskæftigelse 

med denne. Teksten ”Corpus” er således med sit insisterende ”hoc est enim 

corpus meum” en tilsyneladende stadfæstelse af inkarnationens helt 

grundlæggende betydning for, hvad kristendom (og ”Vesten”) er, vil være 

og ikke kan leve uden at være: 

The anxiety, the desire to see, touch, and eat the body of God, to be that body and be 

nothing but that, forms the principle of Western (un)reason.824 

 

I denne forstand er kristendommen en cementering af 

nærværsmetafysikken. Netop det forhold gør, at Derrida i On Touching som 

nævnt er skeptisk overfor Nancy beskæftigelse med kristendommen. Han – 

af alle – risikerer vel med sin haptiske ontologi blot at bekræfte det 

nærværsparadigme, den kristne krop (tilsyneladende) er udtryk for? Ifølge 

Derrida er Nancys forehavende således ”such a difficult, paradoxical, almost 

impossible task, always in danger of being exposed as mere Christian 

hyperbole”.825 Risikoen er, at “the deconstruction of Christianity would have 

its infinite task cut out for it as its daily bread”.826 

Det kunne umiddelbart forekomme oplagt at søge til ”Corpus” for at 

belyse disse spørgsmål. Teksten står centralt i Nancys værk og kan bidrage 

til en revurdering af, hvad der generelt forbindes med udtrykket ”krop” og 

mere specifikt ved inkarnation. Men eftersom det tilsyneladende snarere er 

creatio ex nihilo-dogmet og kenosis-dynamikken, der ifølge Nancy er det 

egentlige hjerte i kristendommens selv-dekonstruktion, så nedtones 

inkarnationens tematik i så vel Nancys tekster som i afhandlingen. Eller 

rettere: den forskydes i kraft af den revurdering af substansbegrebet, der er 

helt afgørende i Nancys tænkning. Når han således helt korrekt gengiver den 

kristne dogmatiks bestemmelse af homoousien som ”consubstantiality, the 

identity or community of being and substance between the Father and the 

Son” 827 , så er substans ikke at forstå uafhængigt af men i og med den 

inkarnationens begivenhed, der artikuleres i blandt andet Johannesprologen. 

Et tilbageblik på Ego Sum kan her bidrage til, at et implicit kenotisk aspekt i 

inkarnationen står tydeligere. Det er således fremgået, at Nancy overvejer 

muligheden af ”something that is not” 828, men som ikke desto mindre i 

 
824 C, 5. 
825 Derrida 2005a, 220. 
826 Ibid., 59. 
827 DC, 151. 
828 ES, 87.  
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udsigelsens begivenhed udgør et (ikke)sted for subjektet. Inkarnationen kan 

i Nancys udlægning sammenlignes med denne udsigelse. 

Det fører tilbage til Derridas ”daily bread”. For ret beset behøver Derrida 

ikke at være bekymret; der ”er” ikke et brød (en substans), der i al 

uendelighed kan skæres af. Brødet (substansen) bliver derimod til og 

udslettes atter og atter, idet det kommer til syne. Dermed melder sig på ny 

spørgsmålet om den indbyrdes forskel mellem Derridas og Nancys 

tænkning, der indledningsvis blev skitseret. En forskel, der også har at gøre 

med uendelighed. 
 

5.8.2. uendelighed, endelighed og tro 

Nancy skriver: ”Christianity designates nothing other […] than the demand 

to open in this world an alterity or an unconditional alienation. However, 

‘unconditional’ means not undeconstructible”. 829  Med dobbeltnegationen 

”not undeconstructible” markeres en væsentlig, indbyrdes forskel mellem 

Nancy og Derrida, hvilket uddybes i en note: ”If there is such a thing, the 

‘indeconstructible,’ to speak like Derrida, can have no other form than that 

of the active infinite […]: thus, the act […], the actual and active presence 

of the nothing qua thing (res) of the opening itself”. 830 Derridas 

“undeconstructible” skal ikke undersøges i nærværende sammenhæng.831 

Væsentligst er, at Nancy med sin note eksplicit lægger afstand til den 

messianitet, Crockett overvejer som et element i hans tænkning. Vejen over 

creatio ex nihilo-dogmet og kenosis-dynamikken har gjort det muligt at se 

dette klarere. Af det foregående er således fremgået, at det ”nothing”, Nancy 

her nævner, angår den handling (”act”) som hvilken, Gud tilintetgør og 

tilintetgøres. Den handling ”er”, at verden skabes (åbnes) som verden. Man 

kunne anføre, at idet Nancy som led i denne tankegang overvejer muligheden 

af “an absolute transcendental of opening”832, så gør der sig måske også for 

ham et ”undeconstructible” gældende. Men her og nu er det afgørende, at når 

der i Nancys tænkning er tale om en uendelighed, da er den at forstå som 

endelighedens (verdens) artikulation 833 , det vil sige; den angår måden, 

hvorpå verden viser sig.  

 
829 Nancy 2008b, 10. 
830 Ibid., 176n12. Se i øvrigt nomenklatur: åbning. 
831  Se f.eks. Derrida, Jacques 1992. ”Force of Law: The ’Mystical Foundations of 

Authority’”, i: D. Cornell, M. Rosenfeld og D. Carlson (red.), Deconstruction and the 

possibility of justice, London: Routledge. Derrida viser, hvordan loven kan dekonstrueres, 

men ikke retfærdigheden. 
832 DC, 145. 
833 Se nomenklatur: artikulation. 
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Hvad her strejfes, har at gøre med filosofiens sondring mellem 

henholdsvis ”dårlig” og ”god” uendelighed. Denne sondring gengiver Nancy 

med henvisning til Hegel: 

An infinite process does not go on ’to infinity,’ as if to the always postponed term of 

progression (Hegel calls this ‘bad infinity’): it is the instability of every finite 

determination, the bearing away of presence and of the given in the movement of 

presentation and the gift.834 

 

James forklarer denne passage således, at den “gode” uendelighed ikke er 

en uendelig fortsættelse af det endelige, men derimod en åbning ”i” 

endeligheden.835 Ifølge Nancy er kristendommen ganske enkelt intet andet 

(”nothing other”) end fordringen om en sådan åbning i verden (og i ”sig”) 

for dét, der i citatet ovenfor bestemmes som ”an alterity or an unconditional 

alienation”. Karakteren af denne ”alterity” og ”alienation” er nært forbundet 

med Nancys udlægning af kenosis-dynamikken som dette, at verden (og vi) 

”er” spor efter og tegn på Guds selv-tilintetgørelse. Spørgsmålet er nu, 

hvordan vi kan forholde os til dette? Nancys ret overraskende svar er: i tro. 

I en tro, der forholder sig til dét, der trækker sig tilbage fra et forhold: 

The relation of faith is […] an access […] to that which cuts off or withdraws access.836 

 

Denne bestemmelse af tro falder i teksten ”A Faith That Is Nothing at All”, 

der er en læsning af Gérard Granels ”Far from Substance. Whither and to 

What Point? (Essay on the Ontological Kenosis of Thought since Kant)”.837 

I Granels tekst sker en forskydning af kenosis-dynamikken, der i nærværende 

sammenhæng er interessant. For Granel lader relativt ubesværet termen 

kenosis glide fra et teologisk register til et filosofisk ditto med henblik på at 

redegøre for en ”emptying out of being”838, der ifølge Granel løber som en 

rød tråd i den filosofiske tænkning fra Kant over Husserl til Heidegger. 

Nancy sammenfatter denne udvikling: 

If being is thought as that which a being is […] (as though the being ‘did’ this or 

‘gathered’ this or ‘exposed’ it without itself being confused with any of these actions), 

 
834 Nancy 2002c, 12. 
835 James 2012, 258. 
836 ”A Faith That Is Nothing at All” (herefter AF), i: Nancy 2008b, 62. Se i øvrigt 

nomenklatur: fremtræden-og-tilbagetrækning. 
837 Granels artikel fra 1999 findes som appendiks i: Nancy 2008b, 163-74. 
838 AF, 64. 
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or indeed, if being ‘is’ nothing other than the event itself (Ereignis) of a being, then 

being as and in being a being […] empties itself of all substantiality.839 

 

Hvis Heideggers sondring mellem væren og det værende her følges, kan 

Nancy oversættes således, at det værende hviler på værens selv-

tilintetgørelse, hvilket vil sige: på ”intet”.  Men selvom dette ”intet” søges 

adskilt fra en ”ingen-ting-hed”, så gør der sig ifølge Granel alligevel en 

”’stubbornness’ of Substance”840 gældende i traditionen. En stædighed, der 

har at gøre med den filosofihistoriske kobling mellem substans og væren, der 

betyder, at tømmes væren for substans, da bliver væren uhåndgribelig. Det 

er væren sådan set allerede ifølge forestillingen om den ”dårlige” 

uendelighed: væren er da uhåndgribelig, fordi væren er uendeligt langt væk. 

Men hvad Granel søger, er at redegøre for værens uhåndgribelighed ifølge 

den ”gode” uendelighed. En uhåndgribelighed, der også gør sig stædigt 

gældende. Han skriver: 

what escapes us could be called the Ungraspability of Being. By this expression I mean 

no sublime mystery, analogous to the unknowability of God. I mean, instead, the 

withdrawal of the ‘how’ that occurs in every phenomenal field.841 

 

Med afsæt i spørgsmålet om dette ”how” identificerer Nancy nu et tredje 

register i Granels redegørelse for en ontologisk kenosis. Dette register ligger 

som en hemmelig og nødvendig ”alliance”842 i grænselandet mellem filosofi 

og teologi og bestemmes i Granels tekst som ”krop” (”body”843). Granels 

krop er ikke Nancys corpus, men kan formentlig betragtes som en inspiration 

dertil. Nancy forklarer: 

The ‘body’ in question is not the symmetrical material counterpart of a soul or the 

‘body proper’ of Merleau-Ponty […]. This body is the primary ‘formality’ of the world 

qua ‘site of diversification of the a priori of the visible’ […]. It is ‘a sort of black 

rectangle in the midst of a painting, which functions like a dispatcher of regions.’844 

 

Den formale krop, Granel her beskriver, gør sig stædigt – uomgængeligt 

og uhåndgribeligt – gældende som perceptionens mulighedsbetingelse. Og 

dermed også som forudsætning for, at en verden kan skabes eller åbnes. Et 

andet navn for dette er verdens ”poietics”845, der altså er kendetegnet ved en 

 
839 Ibid. 
840 Ibid., 66. 
841 Granel i: Nancy 2008b, 171. 
842 AF, 65. 
843 Ibid., 67. 
844 Ibid., 68. 
845 Ibid., 66. 
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formalitet virksom ved ”diversification” og som ”dispatcher”. Granels krop 

er i sig selv ingen-ting, men (i lighed med Nancys corpus) derimod en art 

topografi; et felt af kræfter i spil udvirket ved en forskelssættelse, der på 

samme tid er perceptionens (og tænkningens) mulighedsbetingelse og dét, 

perception og tænkning i ”sig selv” er. 846 Man kunne ønske, at Granel havde 

formuleret sig mere præcist med hensyn til denne forskelssættelse, men på 

dette punkt i hans tekst mødes filosofiens, teologiens og kroppens registre 

som i ét og dér stopper han brat op: 

I believe that, ultimately, we must stop at this result […]; it is altogether surprising, I 

admit, that the very thing that constitutes the purest field of thought is, as it were, laid 

upon […] our body. Wanting to know more about this would be like wanting to enter 

into the creative act of God.847 

 

Nancy undrer sig. Hvad betyder dette “laid upon”? Er det en ”distinct 

reality” 848 , der har pålagt ”vores krop”, som det ”intet” den er, 

forudsætningerne for perception og tænkning? Og er denne distinkte realitet 

”Gud”? Hvis ikke, hvordan skal vi da ellers forstå den formaning, der 

implicit ligger i Granels udsagn om, at ”this would be like wanting to enter 

into…”? Nancy bemærker, at denne formulering ”recalls a sacred taboo”.849 

Under ét bliver spørgsmålet nu, om den distinkte realitet (”Gud”?), Granel 

tilsyneladende stopper op overfor, i virkeligheden er ontoteologiens Gud og 

dermed indirekte den Gud, han (Granel) med sin kenotiske ontologi selv 

søger et brud med? I hvert tilfælde ser det ud som om, Granel i sin tekst ikke 

klart placerer sig i forhold til den sondring, der ovenfor er skitseret mellem 

skabelse forstået som Guds/værens selv-tilintetgørelse eller skabelse forstået 

som produktion ud af en ingen-ting-hed: ”From an ex nihilo understood 

strictly in the sense of a nihil opening as world […], he passes to the fable of 

a producer supposed to produce without material”.850 

Granels mere eller mindre bevidste gliden fra den ene til den anden 

forståelse af skabelse gør, at Nancy opstiller et alternativ: ”Either God 

empties himself of himself in the opening of the world, or God sustains 

himself as being, by himself, subject and substance of the world”. 851 

 
846 Se nomenklatur: topografi, kræfter, grænse og distinktion. 
847 Granel i: Nancy 2008b, 173f. 
848 AF, 69. 
849 Ibid. 
850 Ibid. 
851 Ibid., 70. 
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Alternativet står altså mellem en ”god” eller en ”dårlig” uendelighed, men 

Granel blander dem tilsyneladende sammen: 

confusion would come down to identifying that which, in Christianity, proceeds from 

an outside the world (God coming into the world, God remaining inaccessible to the 

world), along with what must be understood of the world as the ‘formality’ of its 

‘opening’: the latter is not outside the world, although it is not inside it either; it is not 

an other world, nor is it a beyond-the-world, since it opens this world to itself.852 

 

Samlet gælder, at med afsæt i kenosis-dynamikken (og som alternativ til 

en ”dårlig” uendelighed) skitseres altså en kroppens formalitet, der angår 

måden, hvorpå (”how”) verden viser sig eller åbner sig. Denne formalitet er 

hverken udenfor eller indeni verden, men sker som verdens eksposition i 

forhold til ”sig selv” (”to itself”). 853  Det vil sige: som endelighedens 

uendelige artikulation jævnfør det ovennævnte ”active infinite”. Dette er 

Nancys bud på den ”gode” uendelighed. Et bud, der blot i parentes bemærket 

ifølge James i teksten ”Incarnation and Infinity”, er ”one of the most 

important contributions to recent French philosophy”.854 

Men den ”gode” uendelighed lader sig ikke blot på en forvirrende måde 

forveksle med den ”dårlige” uendelighed. Faktisk betyder denne 

forbundethed, at den ”gode” udsætter den ”dårlige” for en vedvarende 

tilintetgørelse: 

If confusion threatens, then this is because there is resemblance here, and if there is 

resemblance, then this is perhaps not without witness to some filiation leading from 

Christianity to the thought of the ontological void, or even from a paradoxical 

fulfillment of Christianity in its own exhaustion.855 

 

Disse sammenhænge udgør det helt centrale argument i Nancys tese om 

kristendommens (og metafysikkens) selv-dekonstruktion og han forfølger 

dem eksplicit i sine øvrige tekster. Men Granel stopper altså op i 

overvejelserne vedrørende en ontologisk kenosis, hvilket måske også skyldes 

en sprogets forlegenhed overfor ”intet”. For hvordan tale om den 

”exhaustion”, Nancy identificerer? Hvilken logos kan udsige denne kenosis? 

Det kan en ”kenology”856 måske. En kenologi forstået som en tale, hvis 

”poetic escapades have borrowed the resources of a metaphorics of the 

divine”.857 I dette semantiske grænseland vil navnet “Gud” stå tilbage tømt 

 
852 Ibid., 71. 
853 Se nomenklatur: eksposition og selv-berøring. 
854 James 2012, 260. 
855 AF, 71. 
856 Ibid., 70. 
857 Ibid., 71. 
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for religiøs mening, men dog som markering af den forskelssættelse, der 

tillige med åbningen er perceptionens og tænkningens mulighedsbetingelse. 

Eller sagt på en anden måde: som det ”how”, hvorved en verden skabes. I 

lyset af afhandlingens fokus på takt og udsigelsens apori er tanken om en 

mulig kenologi naturligvis interessant og dette spor forfølges derfor.  

I læsningen af ”On A Divine Wink” fremgik det således, hvordan Nancy 

etablerer et semantisk og etymologisk krydsfelt, hvor den bibelske 

skabelsesberetning og det latinske dies under ét tillader at føre navnet ”Gud” 

tilbage til en forskelssættelse, der ikke kan benævnes. Nu – via ”A Faith That 

Is Nothing at All” – genfindes dette greb i Granel, der skriver, at ”[d]ies 

means the day, more precisely, the light of the day, the Cerne or ring, 

compass, border […] as the condition of perceptual dis-cernment and which, 

for that reason, is in itself nothing that one might discern”.858 Her formuleres 

eksplicit, at perceptionens og tænkningens mulighedsbetingelse ikke alene 

er at forstå som åbning, men også (og mindst lige så vigtigt) som netop 

forskelssættelse. Det vil sige som den distinktion859, der er forudsætning for 

at kunne skelne (”dis-cernment”). Granel tager konsekvensen af sit 

etymologiske greb og skriver således, at ”it is the whole or totality of this 

division that is rightly original, and thus divine”.860 

Ovenfor blev nævnt, at Nancy for sit vedkommende bestemmer åbningen 

som guddommelig. I læsningen af Granel viser det sig nu, at han også 

tilkender distinktionen en guddommelig karakter. Vejen dertil går over det 

”laid upon” i Granels tekst, der vækker Nancys undren. Han sammenligner 

det med det ”touch of a brush”861, der i malerkunsten lader det synlige blive 

set. Hvad angår tænkningen, er dette ”touch” virksomt som kroppens 

formalitet; det er ”the simultaneity of the open and the ringed, […] of the 

void and of the divided out”862. Og han sammenfatter: 

Laid down is the ungraspable touch of an ex nihilo, the clarity of a dies divus formalis 

[…], giving place to the world.863 

 

I en sætning som denne hersker transkategorialiteten med den største 

selvfølgelighed. Det bibelsk-dogmatiske felt og haptikken mødes og hvad, 

der har været en anelse, tegner sig nu stadigt tydeligere: den åbningens og 

 
858 Granel i: Nancy 2008b, 168f. 
859 Se nomenklatur: distinktion. 
860 Granel i: Nancy 2008b, 169. 
861 AF, 72. 
862 Ibid., 73. 
863 Ibid. 
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distinktionens formalitet, der identificeres som guddommelig, ”er” den 

berøring, der i Nancys terminologi har navnet corpus. En sådan 

sammenblanding af diskurser og tværgående konklusioner forekommer ud 

fra et systematisk perspektiv helt uforsvarlig. Men det er afhandlingens valg 

at læse Nancy ved hjælp af Nancy også (som her), hvor diskursen udefra set 

bryder sammen. Et produktivt spørgsmål til ”A Faith That is Nothing at All” 

kunne derfor være: hvor langt rækker transkategorialiteten? Granel bevæger 

sig jo ubesværet mellem filosofiens, teologiens og kroppens registre og 

Nancy læser kristendommens tekst som et væv mellem bibelsk narrativitet, 

religiøse dogmer og fornuftsmæssige læresætninger. Men hvad med tro? 

Hvor kan tro placeres i forhold til kristendommens tekst? Og kan man både 

dekonstruere og tro? Granel kan, idet han ifølge Nancy, ser det som en 

nødvendighed at løfte ”the task of conjoining […] the deconstruction of 

onto-theology with an affirmation of faith”.864 Men hvad med Nancy? 

Umiddelbart gør han som Granel, idet han på den ene side søger svar på 

spørgsmålet vedrørende ”the Ungraspability of Being” og på den anden side 

anerkender, at dette spørgsmål hverken kan eller må forfølges ud over en vis 

grænse. Afhandlingen har med afsæt i det helliges tematik pålagt sig en 

metodisk takt og anerkender følgelig nødvendigheden af en grænsedragning 

i den filosofiske tænkning. Nancys tekster læses således ikke direkte men 

netop ved hjælp af det haptikkens vokabular, der artikulerer subjektets 

umulige selv-berøring. Set i det lys er det både i forhold til den konkrete 

problemstilling og for afhandlingen som helhed af betydning, når Nancy 

spørger: ”How do we touch, or let ourselves be touched by, the opening of 

the world/to the world?”.865 Hans overraskende svar er nemlig: ved en gestus 

eller handling, der kan kaldes tro. 

Om denne tro gælder for det første, at den ”measures neither knowledge 

nor certainty [certitude d’une conscience]”.866 Og med afsæt i creatio ex 

nihilo-dogmet og kenosis-dynamikken bestemmes denne tro for det andet 

som ”intet”, som ”nothing at all”. Tro er 

a thinking given over to that which comes to it from elsewhere because from nowhere, 

from nulla partes, […] and thus a faith that, in sum, is nothing – nothing but this tiny 

extreme touch of thought laid upon that nothing.867 

 

En sådan dobbeltbestemmelse af troen og dens mulighedsbetingelse er i 

parentes bemærket hverken det bibelske narrativ 868  eller den lutherske 

 
864 Ibid., 62. 
865 Ibid., 73. 
866 Ibid. (mine henvisninger til den franske tekst i kursiv jf. Nancy 2005b, 104). 
867 AF, 73. Se i øvrigt nomenklatur: berøring og selv-berøring. 
868 ”Den, der har ører, skal høre!” (Matt 11,15), etc. 
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retfærdiggørelsesforståelse fremmed. Dette paradoksale forhold er i sig selv 

et kors for tanken, hvilket fører tilbage til dét, der i egentlig forstand 

interesserer Nancy, nemlig tankens selv-forhold. 

I det foregående blev der med hensyn til forholdet mellem fornuft og 

religion afdækket to underliggende distinktioner. Den ene angik et 

fornuftens ”andet”, en a-fornuft, der går bag fornuftens ryg og derfra "winks 

at us”. 869  Den anden markerede en forskel mellem religion (som 

overbevisning) og kristendom. Det blev overvejet, om der et (ikke)sted 

blandt disse distinktioner (nærmere bestemt mellem a-fornuft og 

kristendom) kan hævdes en mulig (ikke)berøring: tro. 870  Nu ses denne 

(ikke)berøring altså kvalificeret som ”this tiny extreme touch of thought”. 

En tanke, der er noget ”andet” end viden og (bevidsthedens) vished. Gribes 

tilbage til indledningen af ”A Faith That Is Nothing at All”, anfører Nancy 

dér, at ”I will retain only the idea that ‘faith’ as such is not formally destroyed 

or crossed out of thought”.871 For teologer er denne tanke ikke fremmed, men 

i det krydsfelt mellem monoteisme og ateisme, hvor Nancy bevæger sig, er 

det et vægtigt udsagn, at tro ikke udslettes af fornuft. Parallelt hermed 

hævdes, at tro heller ikke lader sig fastlægge som religion. Som afslutning 

på sin tekst skriver Nancy således: 

And above all, no religion! No belief, or some correlate of a represented substance, 

but a certainty with neither subject nor substance that receives itself and gathers itself 

out of ‘the pure and simple finiteness.’872 

 

Hvad der således lidt efter lidt lader sig indkredse, er en tro, der kan 

associeres til den “gode” uendelighed, idet den unddrager sig ontoteologiens 

(det vil sige fornuftens og religionens) domæne. Denne tro har som nævnt 

karakter af ”access […] to that which cuts off or withdraws access”873, hvilket 

umiddelbart associerer til haptikkens bestemmelse af en egen, indre grænse 

”i” corpus, der ikke lader sig berøre uden at blive noget andet, end hvad den 

(og dermed corpus) ”er”. Der tegner sig her en mulig sammenhæng mellem 

bestemmelsen af tro som ”this tiny extreme touch of thought” og den selv-

berøring, subjektet (corpus) ”er”. En selv-berøring, der i Ego Sum også har 

karakter af sammentrækning (synkope), idet subjektet erfarer, hvad det ikke 

 
869 OW, 112. 
870 Se nomenklatur: modsætning-i-enhed, distinktion (herunder: dobbelt-distinktion) og 

berøring (herunder: selv-berøring). 
871 AF, 63. 
872 Ibid., 74. 
873 Ibid., 62. 
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kan erfare; sig selv som den umulige enhed af det u-udstrakte og det 

udstrakte. Denne erfaring melder sig som ”inner awareness”, som et spring, 

der omgår modsætningen mellem tvivl og vished. Tro kan måske således 

betragtes ikke som ”noget andet” end fornuft, men som dette at fornuften når 

til dens ”egen” grænse og dér stødes tilbage; ikke af ”Gud”, men af ”sig 

selv”, det vil sige af det forhold, at subjektet som ”ting” – som endelighed – 

står i vejen for ”sig selv”. I ”Atheism and Monotheism” findes en 

formulering, der underbygger dette: 

Faith […] is the act of the reason that relates, itself, to that which, in it, passes it 

infinitely.874 

 

Og Nancy tilføjer:  

faith stands precisely at the point of an altogether consequent atheism.875 

 

Det kan forvirre, at Nancy hævder åbningens og distinktionens formalitet 

som guddommelig og samtidig, idet han lader transkategorialiteten række til 

troens kategori, bestemmer denne tro som konsekvent ateisme. Men disse 

brud med gængse binariteter er blot endnu et eksempel på, hvorledes Nancy 

afdækker en selv-differens i kristendommens artikulationer, der i dette 

tilfælde lader muligheden af noget så paradoksalt som en ateistisk tro vise 

sig.  
 

Rekapitulation; kristendom og dekonstruktion 

Nogle få, mere overordnede betragtninger skal anføres. Der er i indeværende 

kapitel gennemført en nærlæsning af Nancys tese om kristendommens selv-

dekonstruktion ved hjælp af det haptiske vokabular udarbejdet med 

baggrund i det cartesianske unum quid og i Nancys subjektfilosofi (corpus 

som brudt selv-berøring). Eftersom Nancy betragter kristendommen som et 

subjekt, har det haptiske vokabular kunnet bidrage til at afdække en dynamik 

i kristendommen som selv-forhold. Det er således fremgået, hvorledes 

Nancy identificerer en ustabilitet i kristendommens historiske, bibelske og 

dogmatiske artikulationer beroende på en stadig selv-dekonstruktion. 

Afhandlingen har dermed registreret, at den filosofiske dekonstruktion 

rummer et potentiale med henblik på at gennemføre en metafysik- og 

religionskritisk læsning af kristendommens tekst. 

Et eksempel på dette er, når Nancy læser creatio ex nihilo-dogmet således, 

at der for det første ingen-ting ”er”, Gud kan skabe verden ud af bortset fra 

 
874 AM, 25. 
875 Ibid. 
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sin egen, stadige selv-tilintetgørelse og for det andet således, at denne 

skabelse sker uden nogen grundlæggende nødvendighed. Derved afdækkes 

et brud med en substantiel værenstænkning og dermed et an-arki i creatio ex 

nihilo-dogmet ”selv”. Noget tilsvarende gælder, når Nancy læser 

homoousien i lyset af kenosis-dynamikken og dermed således, at Gud (som 

inkarnation og dermed som Søn) udsletter sig i eller som menneske, hvilket 

af Nancy udlægges som, at væren derved også ophæves som det værendes 

grund. Der hævdes således i begge tilfælde en kritik af metafysikkens (onto-

logo-centrismens) grundlagstænkning i kristendommens egen dogmatiske 

struktur. Teologisk melder der sig imidlertid nogle spørgsmål: er Gud og 

verden da ”det samme” – og er Gud kun Søn og ikke tillige Fader og Ånd? 

Afhandlingen har foreløbig afstået fra at forfølge de teologiske 

konsekvenser af Nancys filosofiske dekonstruktion, om end udlægningen af 

creatio ex nihilo-dogmet og homoousien kalder på en mere eksplicit 

teologisk replik. Under ”Afslutning” skal således henvises til Bader, som 

(jævnfør ”Indledning”) kombinerer en systematisk teologisk læsning af 

traditionens tekster med den strukturalistiske og poststrukturalistiske 

sprogfilosofis indsigter i sprogets egendynamik. Afhandlingen har i 

læsningen af tesen om kristendommens selv-dekonstruktion afdækket en 

implicit dynamik i de dogmatiske begreber, hvorfor Baders værk og 

tænkning forekommer oplagt som ramme for en videre og profileret 

teologisk refleksion over de spørgsmål vedrørende blandt andet skabelse og 

trinitet, Nancys dekonstruktion rejser.  

I afhandlingens sammenhæng skal læsningen af tesen om kristendommens 

selv-dekonstruktion videreføres, hvor Nancy lader et skridt, et vink og en 

udsigelse artikulere en dynamik som hvilken, Gud kan finde sted. Og finde 

sted som selv-afkald, som selv-overskridelse, idet en vedvarende 

forskelssættelse bevarer og ødelægger den enhed, Gud ”er” som begivenhed. 

I dette kenotiske begivenhedaspekt ser afhandlingen en konkret mulighed for 

at gentænke det kristne gudsbillede i dets enhedskarakter, hvilket er i 

overensstemmelse med den filosofihistoriske forskydning fra substans til 

akt, der i afhandlingen er redegjort for. Følgelig gælder, at forskelssættelsen 

og dermed de formale træk grænse, distinktion og dobbeltdistinktion, der i 

indeværende kapitel er registreret som dynamiske aspekter af 

kristendommens selv-dekonstruktion, i det følgende kapitel skal iagttages 

nærmere i skikkelse af det distinkte. Dermed vender det helliges tematik 

tilbage i afhandlingens forgrund. Det samme gør en refleksion over liturgisk 

praksis, selv om afhandlingen som nævnt under ”Positioner” og 

”Indledning” egentlig har valgt at træde et skridt tilbage fra det pastorale og 
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praktisk teologiske felt. Men Nancys læsning af Gud som begivenhed gør det 

oplagt at overveje, om den kristne liturgi kan hævdes som (ikke)stedet for 

kristendommens (og dermed mono-’s) selv-dekonstruktion.  
 



Kapitel 6 - Kenotisk liturgi 
 

Afhandlingens anslag er en redegørelse for pastoralteologiske positioner i 

Den Danske Folkekirke med særligt henblik på spørgsmålet om liturgisk 

fornyelse. På baggrund deraf er det fremgået, hvorledes visse alternative 

gudstjenester afspejler et svagt og generelt religiøst gudsbillede. Der er 

følgelig argumenteret for nødvendigheden af en gentænkning af det kristne 

gudsbillede i dets enhedskarakter. Eftersom det i det indledende afsnit 

”Positioner” tillige er registreret, hvorledes det helliges tematik synes at 

kalde det kirkelige landskabs respektive positioner særligt tydeligt frem, har 

afhandlingen valgt at kvalificere gentænkningen af det kristne gudsbillede 

igennem en foreløbig, formal og minimal bestemmelse af det hellige, som 

det, der ikke må berøres og ikke lader sig berøre. Denne bestemmelse er 

formuleret gennem nedslag i religionsvidenskabelige, sociologiske og 

antropologiske værker samt i bibelske og dogmatiske tekster, hvor det 

hellige associeres til et religiøst, sociologisk og filosofisk spektrum fra ikke-

berøring til vold. Set i lyset heraf er Nancys haptiske subjektfilosofi af særlig 

interesse for afhandlingen, også selvom det hellige in se ikke er et 

selvstændigt tema i hans tekster. Dertil kommer, at Nancy gennemfører 

netop den metafysikkritiske gentænkning af kristendommens 

enhedsstruktur, afhandlingen efterlyser. Gennem læsning af et udvalg af 

Nancy tekster er det således fremgået, hvorledes den filosofiske 

dekonstruktion afdækker en dynamik ved hvilken mono- til stadighed 

bevares og ødelægges i en ustabilitet udvirket ved en grænse, distinktion og 

dobbeltdistinktion i kristendommens historiske, bibelske og dogmatiske 

artikulationer. Et andet ord for denne forskelssættelse er det distinkte. Og det 

distinkte ”er” ifølge Nancy det hellige. Det hellige melder sig nu i 

afhandlingens forgrund, idet det skal undersøges, om det (i skikkelse af det 

distinkte) kan iagttages som et aspekt af en kenotisk begivenhed som hvilken, 

Gud kan finde sted i den kristne liturgi. Det bærende spørgsmål bliver 

følgelig, om de liturgiske handlinger kan hævdes som (ikke)steder for 

kristendommens (og dermed mono-’s) selv-dekonstruktion. 

Der erindres om, at afhandlingens titel er ”Det helliges dekonstruktion”. 

Det hellige har i afhandlingens sammenhæng foreløbig ikke vist sig som 

konfessionelt, bibelsk og/eller kultisk bestemt. Men med den foreløbige, 

formale og minimale bestemmelse af det hellige som pejlemærke i læsningen 

af Nancy er grænse, distinktion og dobbeltdistinktion som nævnt 

identificeret som det, hvorved mono- vedvarende destabiliseres. Ud fra disse 

forudsætninger er det afhandlingens vurdering, at der i det foregående er 

gennemført en filosofisk dekonstruktion af det helliges dynamik (objektiv 

genitiv). Parallelt hermed har det vist sig, at denne dynamik selv differerer, 

idet den som dobbeltdistinktion gør sig gældende i en kiastisk struktur som 

et henholdsvis passivt og aktivt aspekt af mono-’s selv-dekonstruktion. Dette 
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afspejles i afhandlingens titel som en dekonstruktion ved det hellige 

(subjektiv genitiv). I indeværende kapitel skal disse forhold yderligere 

forklares med særligt fokus på kenosis-dynamikken og på de liturgiske 

handlinger iagttaget som selv-afkald. Dermed bliver også afhandlingens 

ruinøse spor (herunder anerkendelsen af endelighedens vilkår) 

fremtrædende. 

Som Nancy ser det, er kristendommens liturgi (i bred forstand) en samling 

af relikvier tømt for mening. Ikke desto mindre er det som om, relikvierne 

insisterer på deres plads; de er, som Nancy formulerer det, ”attestations to an 

irreducibility of language”. 876 Bønnen, troen og navnet Gud nævnes som 

eksempler på sådanne (ikke)steder, der selvom de ingen-ting er, dog alligevel 

forekommer uomgængelige. Hvorfor er det sådan? Og er der en mening med, 

at liturgiens relikvier står som tømt for mening? Disse spørgsmål skal i det 

følgende være retningsgivende.  

Først skal teksten ”The Image – the Distinct” nærlæses, fordi det er dér, 

Nancy introducerer bestemmelsen det distinkte. Nærlæsningen struktureres 

om udvalgte formale træk og der vil løbende blive henvist til nomenklaturen 

om end i stadigt mindre grad, eftersom der efterhånden forudsættes en 

fortrolighed med subjektets (og dermed dobbeltdistinktionens) dynamik. 

Tillige skal gøres nedslag i teksten ”Notes on the Sacred”. Begge tekster har 

egentlig et kunstteoretisk anliggende og rummer derfor også en refleksion 

over den kunstneriske praksis i betydningen en ”know how” udgjort af 

eksplicitte strategier for skabelse. Afhandlingen drager her paralleller til 

liturgien som et tilsvarende praksisfelt, idet en dobbeltdistinktion i dette felt 

identificeres. Indsigterne perspektiveres med en ekskurs til en konkret, 

kunstfilosofisk horisont repræsenteret ved kunsthistorikeren Georges Didi-

Huberman. Spørgsmålet bliver blandt andet, om en mulig kenotisk liturgi 

mon udgøres af ”særlige” handlinger, der bryder med det samlede forløb 

eller om der snarere er tale om, at det liturgiske forløb bryder med ”sig selv”. 

Derfra vendes blikket tilbage til Nancy og en af de få tekster, hvor han 

eksplicit beskæftiger sig med kristen liturgi nemlig ”Prayer Demythified”. 

Her videreføres opmærksomheden vedrørende det begivenhedsaspekt, der i 

det foregående kapitel blev associeret til vinket, skridtet og udsigelsen, som 

steder, der skabes ud af en selv-tilintetgørelse. Afslutningsvis læses uddrag 

af Nancys ”Noli me tangere”, hvor det kristne opstandelsesbudskab 

udlægges i overensstemmelse med haptikken. 

Afhandlingen har som tidligere anført valgt at træde et skridt tilbage fra 

det pastorale og praktisk teologiske felt, i hvilket spørgsmålet om liturgisk 

fornyelse debatteres. Når det i indeværende kapitel overvejes, om den kristne 

 
876 PD, 187n1. 
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liturgi kan hævdes som (ikke)stedet for kristendommens (og dermed mono-

’s) selv-dekonstruktion og når der på baggrund deraf tegnes en skitse til en 

kenotisk liturgi, så melder det pastorale og praktisk teologiske felt sig 

imidlertid som en mulig horisont for disse refleksioner. Under ”Positioner” 

er således anført en række spørgsmål ikke blot vedrørende de alternative 

gudstjenesters tendens til at formidle et svagt og generelt religiøst 

gudsbillede, men også med hensyn til en tilsyneladende reproduktion af 

modsætningsforholdet mellem tanke og krop, en tendens til pædagogisering 

med henblik på følelsesmæssig og rationel tilegnelse, en nedtoning af 

kristologien samt en henvisning til det hellige som entydigt positivt og 

fascinerende. Det er endvidere registreret, at udtryk som ”flow”, ”drive”, 

”dybde” og ”det indre” går igen i beskrivelser af de alternative gudstjenester. 

Afhandlingens skitse til en kenotisk liturgi kan ses som en kritisk replik til 

de anførte iagttagelser, men den er ikke at forstå som endnu et bud på en 

alternativ gudstjenesteform. Idet der insisteres på afhandlingens 

religionsfilosofiske profil, er skitsen derimod et eksempel på, hvorledes en 

metafysikkritisk gentænkning af det kristne gudsbillede i dets 

enhedskarakter kan bidrage til at kvalificere liturgiske valg, hvad enten disse 

så måtte føre til udarbejdelse af nye gudstjenesteliturgier eller bevarelse af 

det kendte, klassiske ritual. 
 

6.1. Det distinkte 

Hvor distinktionens tematik og vokabular findes overalt i Nancys værk, så 

er termen det distinkte forbeholdt ”The Image – the Distinct”. Teksten er et 

bidrag til et udstillingskatalog og giver et indblik i Nancys kunstteoretiske 

refleksioner. Den kan læses i sin egen ret, men er i nærværende sammenhæng 

relevant, blandt andet fordi den supplerer indsigterne fra Ego Sum med 

hensyn til dobbeltdistinktionens dynamik. Selvom ”The Image – the 

Distinct” tager afsæt i termen det hellige (”the sacred”877), så tjener denne 

væsentligst som ”a regulative term”878, idet stort set alle bibelske og kultiske 

konnotationer er udeladt for så at lade det distinkte (”the distinct”879) stå 

tilbage som et rent dynamisk aspekt. Det distinkte er i ”sig selv” ingen-ting, 

 
877 ID, 1. Den franske tekst anvender ”sacré” (Nancy, Jean-Luc 2003. Au fond des images. 

Paris: Galilée, 11). Både engelsk og fransk viderefører dermed det latinske sacer (hellig, 

ukrænkelig, indviet som offer, bestemt til undergang), mens der i andre tilfælde kan 

anvendes for eksempel”holy” eller ”sainte”. På dansk findes alene ”hellig” 

(fællesgermansk: hel, sund, fuldstændig). 
878 Ibid. 
879 Ibid. 
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hvilket gør ”The Image – the Distinct” vanskeligt tilgængelig. Men 

afhandlingens læsestrategi er netop anlagt på denne vanskelighed og skal 

altså her for alvor udfordres. Teksten læses også, fordi den supplerer de 

ovenstående betragtninger vedrørende repræsentation. Og hvad angår 

muligheden af en kenotisk liturgi som artikulation af kristendommens selv-

dekonstruktion, er det befordrende at se det ”billede” (”image”), Nancy 

redegør for, ikke alene som visuelt men også som ”musical, poetic, even 

tactile, olfactory or gustatory, kinesthetic, and so on”.880 Eller (på tværs af 

disse kategorier og minimalbestemt): som et dynamisk felt af kræfter i spil. 

For bedst at kunne følge tekstens gang er det en fordel at have indsigterne 

fra Ego Sum i erindring, dels hvad angår den interne forskel mellem et aktivt 

henholdsvis passivt aspekt af det cartesianske subjekts udsigelse, dels med 

hensyn til denne udsigelse som en dobbeltdistinktion, der udvirker 

fremtræden og tilbagetrækning. Det vil fremgå, at en tilsvarende dynamik 

tilsyneladende gør sig gældende for det distinkte. 

Som med ”kristendommen”, der ikke i sig selv har Nancys interesse, sådan 

er det i ”The Image – the Distinct” også med det hellige. Det hellige tjener 

som rent og skært anslag for tekstens egentlige anliggende. Eller måske 

rettere; det fungerer som en kile, der skydes ind i den kompakte enhed, 

religiøs kunst traditionelt udgør. Det billede, Nancy sætter sig for at 

undersøge, er nemlig ikke religiøsitetens ”pious bric-a-brac”881, men et andet 

billede, der (i lighed med det hellige) unddrager sig tilegnelse. Han skriver: 

The sacred […] signifies the separate, what is set aside, removed, cut off. In one sense, 

then, religion and the sacred are opposed, as the bond is opposed to the cut.882 

 

Men i en anden henseende er der et bånd, idet 

religion can no doubt be represented as securing a bond with the separated sacred.883 

 

Og dog: 

the sacred is what it is only through its separation, and there is no bond with it.884 

 

Disse forskydninger tjener et dobbelt formål i ”The Image – the Distinct”: 

dels at markere en distinktion mellem religion og det hellige, dels at antyde 

en distinktion i religionen. I begge henseender åbnes et perspektiv i forhold 

 
880 Ibid., 4. 
881 Ibid., 6. 
882 Ibid., 1. 
883 Ibid. 
884 Ibid. 
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til hvilket, ateisme og monoteisme ikke nødvendigvis er statiske 

modsætninger. Den distinktion, der søges bestemt, har i en vis forstand vist 

sig før i skikkelse af Assmanns mosaiske distinktion mellem sande og falske 

guder. Og ad omveje genfindes den også i en anden af Nancys tekster nemlig 

”Prayer Demythified”, hvor der markeres en forskel mellem bøn som en art 

idolatri og bøn som ”adressing”.885 Denne sondring skal præciseres i det 

følgende, men i forhold til ”The Image – the Distinct” gælder foreløbig, at 

religion ikke sættes til side en bloc; den står derimod som differeret i et 

paradoksalt forhold til det hellige. 

Nancy omdøber som nævnt det hellige til det distinkte. Afhandlingen 

finder det plausibelt at se en sammenhæng mellem det distinkte og det ”it 

[ça]”, der er identificeret i Ego Sum og efterfølgende relateret til den 

”provenance”, ”possibility” og ”ground deeper than the ground”, Nancy 

søger i kristendommens decentrerede hjerte. Tilsvarende gælder, at 

afhandlingen ser en mulighed for, at det distinkte ”er” den ”secret resource”, 

Nancy spørger efter i mono-s’s grundstruktur. Derfor skal der redegøres 

detaljeret for det.  
 

6.1.1. grænsedragning, berøring og kræfter 

Nancy skriver: 

The distinct, according to its etymology, is what is separated by marks (the word refers 

back to stigma, a branding mark, a pinprick or puncture, an incision, a tattoo): what is 

withdrawn and set apart by a line or trait, by being marked also as withdrawn [retrait]. 

One cannot touch it: not because one does not have the right to do so, nor because one 

lacks the means, but rather because the distinctive line or trait separates something that 

is no longer of the order of touch; not exactly an untouchable, then, but rather an 

impalpable. But this impalpable is given in the trait and in the line that separates it, it 

is given by this distraction that removes it.886 

 

Det distinkte relateres altså direkte til berøringens tematik, idet der tillige 

betones et voldeligt aspekt. Det latinske distinguo kan således  oversættes til 

“adskiller ved Mærker”, men Latinsk-dansk Ordbog uddyber med en 

forklaring, der er oplysende i forhold til den radikale negativitet, der antages 

implicit i selv-dekonstruktionen: ”egl. ved at punktere med et spidst 

Instrument”. 887  Det voldelige aspekt, der som nævnt i afhandlingens 

indledning på tværs af religioner relateres til det hellige, er dermed også her 

 
885 PD, 136. 
886 ID, 2. 
887 Jensen og Goldschmidt 1999, 197. 
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anført. Dette understreges ved den etymologiske henvisning til ”stigma”, der 

associerer til kultens brændemærker, tatoveringer, indskrifter m.v. og 

dermed knytter an til den jødisk-kristne semantik, herunder forholdet mellem 

vold og det hellige, mellem berøring og grænsedragning. Det distinkte er 

”withdrawn and set apart by a line or trait” og det er væsentligst dette forhold 

mellem et grænsedragningens træk og det distinktes fremtræden-og-

tilbagetrækning, der redegøres for i ”The Image – the Distinct”. Et forhold, 

der bestemmes i overensstemmelse med haptikken, idet det distinkte 

yderligere kvalificeres som u-berørligt (”impalpable)”; ikke i ”sig selv” men 

netop gennem det træk, hvorved det adskilles fra berøring. 

Her kan kastes et foreløbigt blik på en anden, ganske kort tekst, ”Notes on 

the Sacred”, hvori Nancy i en række aforismer redegør for sin bestemmelse 

af det hellige. Han skriver blandt andet: 

We say ‘the sacred’ as if it were a thing, even a being. This substantivation is modern. 

It arises from ethnological and sociological considerations that sought to construct the 

concept of what is never presented in person, but as the attribute of objects, actions, or 

speeches. A tree, a mask, an oath is sacred; but ‘the sacred’ does not identify itself. By 

naming it, we betray our illusory consciousness of having lost it and our desire to 

encounter it.888 

 

Nancys betænkelighed ved enhver form for substantivering er også 

fremgået af Ego Sum; det cartesianske subjekt, er således ikke en ”ting” der 

bevæges, men derimod dette at bevæges. Tankegangen videreføres med 

hensyn til det hellige, der i ”sig selv” hverken er eller lader sig bestemme 

som en ”ting”, der (ikke) kan berøres. Rettelig burde det distinkte således 

bestemmes verbalt: som distingveren. Men det distinkte er nu engang termen, 

der anvendes. 

Videre skriver Nancy nu i ”The Image – the Distinct”, at: 

[t]he distinct is at a distance, it is the opposite of what is near. What is not near can be 

set apart in two ways: separated from contact or from identity. The distinct is distinct 

according to these two modes: it does not touch, and it is dissimilar.889 

 

Igen ligger det lige for at tænke det distinkte som en ”ting”, der kan være 

nær eller på afstand. Men det er snarere at forstå som det dynamiske felt 

imellem disse positioner i eller som hvilket, der udvirkes afstand i en dobbelt 

henseende. Det distinkte er altså ikke en ”ting” – og billedet er det heller ikke 

helt: 

 
888 Nancy 2013c, 157. 
889 ID, 2. 
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The image is a thing that is not the thing: it distinguishes itself from it, essentially.890 

 

Sammenfattende gælder, at ved at vælge billedet (i generel sensorisk 

forstand) som topos891 for en redegørelse for det distinkte etablerer Nancy 

mulighed for en kobling dels til repræsentationens tematik dels til den helt 

specifikke indsigt fra Ego Sum ifølge hvilken, ego i subjektets udsigelse 

netop markeres som forskelligt fra enhver “ting”, idet det trækker sig tilbage 

fra sig selv som ”ting”. Idet det således er formuleret, hvad det distinkte ikke 

er, kan det nu bestemmes positivt: det er en kraft (”a force”892). Dermed kan 

anliggendet i ”The Image – the Distinct” sammenfattes: 

What remains to be grasped is how the force and the image belong to one another in 

the same distinction.893 

 

Med hensyn til spørgsmålet om kraft er der i det foregående hævdet en 

eksces894, der unddrager sig i enhver meningsbærende struktur. Ifølge Nancy 

er denne eksces indskrevet i endelighedens artikulation som en 

uomgængelig, ikke-negerbar materialitet. Således også her, hvor der i 

forholdet mellem kraft og billede insisteres på billedets materialitet:895 

 

the image is always material: it is the matter of the distinct, its mass and its density, its 

weight, its edges and its brilliance, its timbre and its specter, its pace and step, its 

gold.896 

 

Et endelighedens felt er hermed tegnet op indenfor hvilket, det distinktes 

dynamik kan søges. 
 

6.1.2. forskydning og dobbeltdistinktion 

Med iagttagelserne vedrørende billedet som topos for det distinkte er 

foreløbig én distinktion identificeret: en distinktion, der angår afstand i to 

henseender som henholdsvis (ikke)-berøring (”it does not touch”) og (ikke)-

identitet (”it is dissimilar”). Men billedet er jo ét, så hvordan er det muligt at 

 
890 Ibid. 
891 Se nomenklatur: topografi. 
892 ID, 2. Se i øvrigt nomenklatur: kræfter. 
893 Ibid. 
894 Se nomenklatur: eksces. 
895 Se nomenklatur: artikulation, materialitet, kræfter, vægt og medie (integumentum). 
896 ID, 12. 
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etablere afstand i denne enhed? Nancy griber her til helt klassisk 

perceptionsteori, som den kendes fra blandt andet Wittgenstein’s redegørelse 

for forholdet mellem grund og figur herunder den dynamik, der betegnes 

aspektskifte (”Aspektwechsel”897): 

The image is separated in two ways simultaneously. It is detached from a ground [...] 

and it is cut out within a ground. It is pulled away and clipped or cut out. The pulling 

away raises it and brings it forward: makes it a ‘fore,’ a separate frontal surface, 

whereas the ground itself had no face or surface. The cutout or clipping creates edges 

in which the image is framed: it is the templum marked out in the sky by the Roman 

augurs. It is the space of the sacred or, rather, the sacred as a spacing that 

distinguishes.898 

 

Billedet ”er” således den enhed mellem grund og figur, der udvirkes ved 

en fremtræden-og-tilbagetrækning (”It is pulled away”) og en 

grænsedragning (”clipped or cut out”). Dog er det fremgået, at billedet også 

er gennemtrukket af afstandens distinktion, hvilket samlet set indikerer en 

dobbeltdistinktion, hvor fremtræden-og-tilbagetrækning forudsætter ikke-

identitetens distinktion (grund er ikke figur) og grænsedragning forudsætter 

ikke-berøringens distinktion (en grænse adskiller grund og figur fra 

berøring).  Men denne dobbeltdistinktion implicerer på en paradoksal måde 

netop enhedens – det vil sige berøringens og identitetens – mulighed. En 

mulighed, der imidlertid til stadighed bevares og ødelægges i og med 

dobbeltdistinktionen. Sporene fører her tilbage til det cartesianske unum 

quid, som den umulige enhed af det u-udstrakte og det udstrakte, dog her 

oversat til billedet som den umulige enhed af afstand og nærhed, dybde og 

overflade. Dette dobbeltdistinktionens (ikke)sted ”er” ifølge Nancy ”the 

space of the sacred or, rather, the sacred as a spacing that distinguishes”. Med 

denne bestemmelse placeres det hellige i hjertet af selv-dekonstruktionen; et 

hjerte, der i ”sig selv” ingen-ting er bortset fra måden, hvorpå det slår i en 

stadig synkoperet rytme mellem åbning og lukning.899 

Spørgsmålet er nu, om man kan gøre, som Nancy gør. Om man må gøre, 

som han gør: gå på strandhugst i det bibelsk-religiøse vokabular og tage hvad 

man finder (konkret: termen det hellige) for siden at anvende det løsrevet fra 

dets oprindelige mening? Men hvad ved vi egentlig om det helliges 

”oprindelige mening”? Hvem siger, at det hellige ikke i sin grund ”er” det, 

der som en dobbeltdistinktion til stadighed har brudt og bryder med enhver 

meningsbærende struktur – og at dette brud netop er dets mening? Dette 

retoriske spørgsmål er den logiske følge af afhandlingens præmis ifølge 

 
897 Wittgenstein 1971, 252. 
898 ID, 7. 
899 Se nomenklatur: sammentrækning (synkope) og åbning. 
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hvilken, den filosofiske dekonstruktion antages at udgøre et metodisk 

potentiale med hensyn til en blotlæggelse af strukturer, der allerede er 

virksomme i ”kristendommen”. Og virksomme som bevarelse og 

ødelæggelse af enhver bibelsk-religiøs mening disse strukturer end måtte 

være tilskrevet, hvilket for sin del berettiger en semantik, der som anført i 

det foregående kapitel måske kan kaldes en kenologi. Derfor udelukkes den 

mulighed ikke, at det hellige ”er” dobbeltdistinktionen – og at 

dobbeltdistinktionen ”er” det hellige. Tværtimod vurderes den at være 

plausibel i kenologiens semantiske grænseland. 

Ganske kort skal disse vidtrækkende refleksioner konkretiseres i forhold 

til endnu et par passager fra ”The Image – the Distinct”, hvor spørgsmålet 

om forholdet (eller rettere: bruddet) mellem repræsentation og mening, 

mellem religion og det hellige uddybes. 
 

6.1.3. brud 

Som nævnt er billedet i en vis forstand ikke en ”ting”. Og dette fordi det 

distinkte som kraft udvirker afstand til tingenes verden forstået som en 

”world of availability”.900 Ovenfor er det nævnt, at Nancy bestemmer verden 

som ”a totality of meaning [sens]”901, men verden som ”availability” er en 

anden; den er en tilgængelighedens og brugens verden og dén er billedet 

trukket tilbage fra. Tilbagetrækningen markeres som billedets ”trait”, 

”stigma”, ”line”, ”incision”, ”scar” og ”signature”902, der skaber afstand, men 

altså samtidig etablerer ”a passage, that, however, does not pass”. 903 

Forskellen mellem brud og kontinuitet er i det foregående identificeret i 

forholdet mellem det hellige som ”a cut” og religion som ”a bond”. Her 

melder denne forskel sig altså på ny omend ikke entydigt, idet det distinkte 

både udvirker brud (”trait”, etc.) og kontinuitet (”a passage”). Denne 

paradoksalitet genkalder det spørgsmål Derrida stiller i On Touching: 

What is contact if it always intervenes between x and x? A hidden, sealed, concealed, 

signed, squeezed, compressed, and repressed interruption? Or the continual 

interruption of an interruption, the negating upheaval of the interval, the death of 

between?904 

 

Nancys svar er hverken-eller og både-og: 

 
900 ID, 2. 
901 Ibid., 64 (min henvisning til den franske tekst i kursiv jf. Nancy 2002b, 79). 
902 ID, 4. Se nomenklatur: exscribing. 
903 Ibid., 3. 
904 Derrida 2005a, 2. 
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The distinction of the distinct is therefore its separation: its tension is that of a setting 

apart and keeping separate which at the same time is a crossing of this separation. […] 

[I]t crosses the distance of the withdrawal even while maintaining it through its mark 

as an image. […] The essence of such a crossing lies in its not establishing a continuity: 

it does not suppress the distinction. It maintains it while also making contact: shock, 

confrontation, tête-à-tête, or embrace. […] The distinct bounds toward the indistinct 

and leaps into it, but it is not interlinked with it.905 

 

Distinktionens negativitet lader sig med andre ord ikke restløst ophæve, 

men stadfæstes som et radikalt sammenstød, der genkalder den 

sammentrækning 906  (”convulsion”), der i Ego Sum udgør momentet for 

subjektets selv-dekonstruktion, idet det stødes tilbage fra ”sig selv” som 

”ting”. I parentes bør nævnes, at når Nancy skriver, at ”[t]he distinct bounds 

toward the indistinct and leaps into it”907, så kan der være belæg for at antage 

en reference til den ”inner awareness”, der som i ”the performance of a 

leap” 908  melder sig for det cartesianske subjekt og dermed omgår 

modsætningen mellem tvivl og vished. Muligheden er, at en ateistisk tro kan 

tænkes i skikkelse af en sådan omgåelse. 

Men tilbage til forholdet mellem brud og kontinuitet, herunder 

spørgsmålet om den dobbeltstatus billedet har som ”a thing, that is not the 

thing”. Her griber Nancy til René Magrittes kendte maleri med indskriften 

“Ceci n’est pas un pipe”, idet han dog bemærker, at ordlyden egentlig burde 

have været ”Ceci est une pipe”. Dette gør han ikke for blot at repetere 

Magrittes leg med repræsentationens konvention, men for at fremdrage et 

fælles vilkår for billedet af piben og en virkelig pibe. For selvom de ganske 

vist ikke er den samme ting, så er de dog begge en ting. Billedet er ”canvas, 

paper, copper, paste, clay, pigment, film, skin”909, ligesom en virkelig pibe 

er tilgængelig og brugbar. Men hvor tilgængelige og brugbare verdens ting 

end er, så unddrager selv de sig. Det er, skriver Nancy, nemlig som om piben 

på billedet siger: 

I am this thing. […] I am indeed what I am, and I am this well beyond or well on this 

side of what I am for you, for your aims and your manipulations.910 

 

 
905 ID, 3. 
906 Se nomenklatur: sammentrækning (synkope). 
907 Min kursivering. 
908 Min kursivering. 
909 ID, 7. Se nomenklatur: medie (integumentum). 
910 ID, 9. 
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Nancy gentager således ikke blot Magrittes leg med billedernes bedrag911, 

men hævder endvidere, hvad man kunne kalde et tingenes bedrag; det vil 

sige et forhold, der angår ”the thing itself distinguished in its sameness”.912 

Den tidligere omtalte “gode” uendelighed kan i forlængelse heraf ses som en 

åbning ”i” endeligheden, der udvirkes, idet det distinkte modgår en 

”indistinct adherence”.913 Nancy arbejder således i sin tekst på to planer: 

billedets og tingenes. Men hans ærinde er at vise, at det første kan åbne det 

sidste. Kunst (og dermed menes ikke religiøsitetens hjemmesløjd) kan skyde 

en kile ind i en kompakt ”world of availability” og dermed afdække, 

hvorledes en distinktion gør sig gældende ”i” tingene, ”i” endeligheden, idet 

”the same differ[s] in itself from itself”.914 Det spor, afhandlingen følger med 

hensyn til mono-’s selv-differens, artikuleres altså her eksplicit i billedets 

tematik.  

Ud fra en generel betragtning er der intet nyt i, at Nancy tilskriver kunst 

en rolle i forhold til en forskydning af mening fra ”signification” til sense. 

Kunst har til alle tider udgjort en trussel mod begrebsdannelsens kontinuitet, 

om end der til stadighed gøres forsøg på at deponere denne trussel i ”a 

signifying code and […] an assured beauty”.915 Den væsentligste årsag til, at 

”The Image – the Distinct” nærlæses, er således først og fremmest den 

sammenhæng, der med termen det distinkte blotlægges mellem det hellige 

og dobbeltdistinktionen, mellem det bibelsk-religiøse narrativ og Nancys 

haptiske subjektfilosofi.  Men mindst lige så vigtigt er det, at de 

kunstteoretiske refleksioner i teksten viser en retning for en mulig 

artikulation af det kristne gudsbillede i dets enhedskarakter som en kenotisk 

liturgis selv-afkald. Nancy afslutter således sin tekst, idet han fastslår, at ”art 

cannot be a religious observance”.916 Hvad kunst derimod kan, består i en 

paradoksal ikke-kunnen: 

Its unbinding [déliaison], its endless flourish [délié], are what the precision of the 

image weaves together and disentangles in each case.917 

 

Her afspejles den overordnede refleksion vedrørende selv-

dekonstruktionens dynamik. Samtidig markeres, at hvad der gør billedet til 

 
911 La Trahison des images er titlen på maleriet med piben. 
912 ID, 11. 
913 Ibid., 13. 
914 Ibid., 9. 
915 Ibid., 13. 
916 Ibid., 14. 
917 Ibid. 



242 Kapitel 6 - Kenotisk liturgi  

 

billede og kunst til kunst, er ”[i]ts unbinding”; en kvalitet, som er givet ved 

det distinkte, der i ”sig selv” som kraft er så vel ”unbindable” som 

”unbinding”.918 Men at det distinkte (og dermed det hellige) ikke lader sig 

binde endsige ”selv” binder, henviser imidlertid ikke kunsten (eller 

liturgien?) til et tilfældighedens (inspirationens eller Helligåndens) spil. 

Tværtimod hævder Nancy en ”precision of the image”. Afhandlingen læser 

denne præcision ikke alene som måden, hvorpå billedet berører os (”Cogito 

becomes imago”919), men også som måden, hvorpå billedet for sin del er 

(blevet) berørt; det vil sige som udtryk for en præcis (bevidst og struktureret) 

skabelsespraksis. Her vender en passage af Derrida tilbage, nemlig dér hvor 

han skriver om muligheden for at åbne sproget for (ikke)mening: 

In order to run this risk within language, in order to save that which does not want to 

be saved – the possibility of play and of absolute risk – we must redouble language 

and have recourse to ruses, to stratagems, to simulacra. […] [W]e must organize a 

strategy and ‘find [words] which reintroduce – at a point – the sovereign silence which 

interrupts articulated language.’920 
 

Afhandlingen vurderer, at den “precision of the image”, Nancy på samme 

tid lader være forudsætning for og følge af det distinkte, er at sammenligne 

med, hvad der i Derridas sammenhæng bestemmes som ”a strategy”; altså 

de kalkulerede ruses, stratagems og simulacra, der i det poetiske sprog 

skaber rum for en mening, der unddrager sig mening.921 At ”The Image – the 

Distinct” konkret forholder sig til kunstens ”precision of the image” 

udelukker i forlængelse heraf ikke, at konturerne af en tilsvarende liturgiens 

”precision of the image” kan anes. En sådan liturgi vil ikke kunne forlade sig 

alene på Helligåndens eventuelle virke, men må nødvendigvis have karakter 

af strategi, altså af en bevidst og struktureret praksis. Men en praksis, der i 

tråd med antagelsen af kristendommen som selv-dekonstruktion, udfoldes 

som en slags writing under erasure, idet denne praksis til stadighed 

eksponeres for dens egen udslettelse. 

I en længere passage fra teksten ”Notes on the Sacred” findes 

betragtninger, der viderefører disse overvejelser vedrørende en 

sammenhæng mellem det distinkte og en liturgiens ”precision of the image”. 

Denne passage skal derfor nærlæses. 
 

 
918 Ibid., 3. 
919 Ibid., 10. 
920 “From Restricted to General Economy”, i: Derrida 2001, 332. Min kursivering. 
921 Se nomenklatur: exscribing og operativitet. 
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6.2. ”Notes on the Sacred” 

”Notes on the Sacred” er en samling af aforismer angående 

forudsætningerne for et muligt (ikke)møde med det hellige i en verdslig 

(”common, ordinary”922) sammenhæng. En afsluttende passage fra teksten 

skal citeres og kommenteres, idet et fravalg dog må træffes. Den 

tilsyneladende sammenhæng mellem billedet og det distinkte (mellem kunst 

og det hellige), der er emnet for ”The Image – the Distinct”, kunne nemlig 

give anledning til at forfølge det spor yderligere. Men midt i passagen fra 

”Notes on the Sacred” markerer Nancy et forbehold: ”We say ‘art’ – but this 

word is inadequate – […]”. 923  Varsomheden imødegår en eventuelt 

æstetiserende udlægning af det distinkte: det distinkte er ikke at betragte som 

en refænomenalisering af det hellige. Afhandlingen følger dette spor, hvilket 

blandt andet betyder, at hvad der bæres videre fra læsningen af ”The Image 

– the Distinct”, bliver spørgsmålet om det distinktes dynamik herunder den 

omtalte ”precision of the image”. Således gælder, at fremfor i passagen fra 

”Notes on the Sacred” at læse ”art” som ”art”, så bliver valget at læse ”art” 

som liturgi. Og dette ikke fordi kunst er liturgi og liturgi kunst. Men derimod 

for netop at isolere det distinkte, Nancy har identificeret i kunsten og søge 

dét – og kun det – i liturgien. 

Men rummer liturgi da ikke (ligesom kunst) et æstetisk aspekt? Jo. Og kan 

en gudstjeneste da ikke (ligesom kunst) være en sanselig oplevelse? Jo. 

Under ”Positioner” er således redegjort for, hvorledes forsøg på liturgisk 

fornyelse prioriterer den nonverbale, æstetiske kommunikation og også i en 

helt klassisk dansk højmesse spiller kirkerum, salmesang og musik en vigtig 

rolle. 924   Men ligesom fænomenologi ikke er afhandlingens anliggende, 

således er æstetik og sanselig oplevelse det heller ikke. Dette fravalg kan 

mere generelt ses i lyset af en sondring mellem oplevelse og erfaring, der 

insisterer på sprogliggørelsens mellemkomst 925  samt (i forlængelse af 

Nancys læsning af Jakobsbrevet) anerkender, at “faith is above all the 

 
922 Nancy 2013c, 157. 

923  Ibid., 158. I ”Prayer Demythified” skriver Nancy tillige: “’Art’ must not risk 

becoming the horizon” (PD, 132). 
924 I en dansk, akademisk sammenhæng er bl.a. Jakob Wolf optaget af forholdet mellem 

gudstjeneste og sanselighed. Se f.eks.: Det guddommelige – fænomenologisk set (2015), 

Krop og atmosfærer. Hermann Schmitz’ nye fænomenologi (2017) samt Gudstjenesten – 

fænomenologisk set (2018). Trilogien, der udspringer af en genlæsning af Rudolf Ottos 

Das Heilige, udvikler et begreb om atmosfære, der måske har medvirket til, at ordet 

”atmosfære” optræder ikke færre end 18 gange i faggrupperapporten Gudstjeneste. Om 

gudstjenestelivet i Den Danske Folkekirke (2019). 
925 Se f.eks. Svend Bjergs Tro og erfaring (2006), 9-62. 
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category of an act”.926 I Jakobsbrevet er gerning tro – og tro gerning. Det er 

dette fokus på gerningens kategori, der afspejles i Nancys helt elementært 

fysisk-kinetiske redegørelse for blandt andet skridtets dynamik. Spørgsmålet 

er altså ikke, hvordan det føles at gå og heller ikke hvilken tro eller mening, 

skridtet måtte være udtryk for eller gøre indtryk som. Afhandlingens takt927 

i forhold til enhver appropriationens tematik kommer således til udtryk 

blandt andet gennem minimalbestemmelsen af liturgi som et dynamisk felt 

af kræfter i spil i eller som hvilket, der antages muligheden for en bevidst og 

struktureret praksis. I ”Notes on the Sacred” anes konturerne af en sådan 

praksis: 

The sacred arrives in an encounter; it arrives through, in and as an encounter. It is 

nothing other than a communication with the ‘outsides’ of the world. Nothing other 

than a disturbance introduced into the homogeneity of the world. A discontinuity. An 

interruption. […] [A]n interruption in communication is sacred. Not an interruption of 

communication, but an interruption that is communicated in the midst of the 

uninterrupted flux of our communication – like a distraction. What we call ‘art’ 

proceeds from such a distraction: the practices we classify today under this rubric 

divert themselves from the course of the world. They suspend participation in the 

continuity of the homogeneous. They step aside: halt over a trace, take a step or leap 

through the impetus of the body alone, make a voice resonate which forgets to speak, 

substitute for an object the presentation of this object, install which is to say stabilize 

a moment. This suspension or impetus, this attention that evades every occupation, 

that is only concerned with itself, is devoted to the approach of an outside – but an 

outside that is open in the midst of the world. In strokes, in noise, marks, imprints or 

movements, tosses or falls, thicknesses or sharp edges. In being passed through or 

suspended. Which is opened and in opening is distinguished as outside: hence the first 

stroke drawn, traced, inscribed, dirtied, charred on a rock face or a tree. To consecrate: 

to devote, to dedicate, to intend, to consign. To dedicate and to dedicate oneself to the 

withdrawn, situated at a distance, distinct from the order and reason of things – distinct, 

more remote, more profound, more at the bottom of order and reason. […] We say 

‘art’ – but this word is inadequate – in order to designate a gesture that consecrates par 

excellence. Art of pleasing or art of living, art of enjoying or art of aging, art of singing 

or art of painting, it is not only a question of knowing how to go about it: it is a question 

of knowing how to make it with what does not let itself be made. With what does not 

let itself be produced. With what a work can no doubt carry, but not complete. To 

know how to do it by letting it happen: to let oneself be carried before truth, to let it 

shine as itself. As truth or holiness. To know how to bring about not its radiance, which 

only depends on it, but the opening by which to discern it. To know how to provide 

access to it, and to know how much this knowledge is not within our power. It requires 

labour, effort and attention: to be attentive to getting distracted. To getting caught up. 

Before a grave, a desirable body, a birdsong. That to which we lack access, but which 

nevertheless draws near to us and makes us a sign. That whose approach is uncertain, 

dangerous and risky, necessary nevertheless. Dangerous because necessary. Necessary 

 
926 DC, 152. 
927 Se nomenklatur: takt. 
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because outside, and an outside more intimate than any supposed inside. Distant which 

remains far by drawing near to touch us928. 

 

Nancy skriver her hverken om følelse, tro eller mening. Men derimod om 

en praktisk viden (en ”know how”), der artikuleres igennem handlinger 

(”practices”), der bryder med verdens gang. Dette brud bestemmes som en 

forstyrrelse (”disturbance”), et afbræk (”discontinuity”), en afbrydelse 

(”interruption”), en distraktion (”distraction”), en udskydelse (”They 

suspend…”) eller en impuls (”impetus”). Og de handlinger, der udvirker 

bruddet, har karakter af forskydning 929  i forhold til en formålsrettet 

kontinuitet: handlingerne træder til side (”step aside”), springer et trin over 

(”halt over a trace”), tager et skridt eller et hop (”take a step or leap”) bare 

for skridtets eller hoppets skyld. De giver lyd, idet de glemmer at tale (”make 

a voice resonate”) og viser en ting blot for at vise den (”substitute for an 

object”). Handlingerne er som strejf (”strokes”), støj (”noise”), mærker 

(”marks”), spor (”imprints”), bevægelser (”movements”), kast (”tosses”), 

fald (”falls”), ”tykheder” (”thicknesses”) eller skarpe kanter (”sharp edges”). 

Og alt dette er alene ”devoted to the approach of an outside – an outside that 

is open in the midst of the world”. Men åbningen er samtidig en distinktion. 

Den er som et første træk, der er tegnet, trukket eller indskrevet med smuds 

eller kul (”the first stroke drawn, traced, inscribed, dirtied, charred”). Dette 

træk og dermed disse handlinger rummer således så vel et aktivt som et 

passivt aspekt. De artikulerer aktivt en distinktion, men eksponeres ”selv” 

(passivt) for en distinktion ”i” den kontinuitet, der udgøres af tingenes orden 

og brug. Kunst kan dette, kunst gør dette og dog er ”kunst” ifølge Nancy 

ikke en helt rammende betegnelse for den praksis, der udvirker det brud, den 

åbning, den distinktion – under ét: den indvielse (”to consecrate”) – der her 

søges bestemt. For hvad der søges, er en ”know how”, der artikulerer en 

fremtræden (”the approach”) og tilbagetrækning (”the withdrawn”), der ret 

beset ikke lader sig artikulere. Altså en praktisk viden, der består i at handle 

og at afstå fra at handle: ”to know how to do it by letting it happen”. Stor 

kunst bliver også skabt, idet den udøvende kunstner i kraft af sin 

håndværksmæssige kunnen formår at lade sig overrumple, således at noget 

uventet opstår. Men storhed er uvedkommende her, snarere overvejer Nancy 

en slags fortabelsens kunst. En kunst, der på den ene side kræver arbejde 

(”labour”), anstrengelse (”effort”) og opmærksomhed (”attention”), men 

som på den anden side også er forgæves, eftersom den søger adgang til det, 

 
928 ”Notes on the Sacred”, 157f. 
929 Se nomenklatur: forskydning. 
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vi ikke har adgang til. Allerhøjest kan vi (“we”) håbe på, at ”bring about not 

its radiance, which only depends on it, but the opening by which to discern 

it”. Vi kan således håbe på at artikulere en åbning, der tillader at skelne 

noget, der ikke afhænger af os. Dette ”noget” giver nemlig tegn (”a sign” 

(eller som ovenfor: ”a Wink”)). At møde tegnet er ganske vist usikkert, farligt 

og risikofyldt (”uncertain, dangerous and risky”). Men det er nødvendigt. 

Det er som om, noget fjernt er så nær, at det ikke kan undgå at berøre og 

berøres. Dette noget er ifølge Nancy det hellige (”the sacred”). 

Det lange citat og den møjsommelige læsning deraf kan give grund til al 

mulig forvirring. Men foretages endnu en række fravalg, så står tilbage, at 

der i Nancys tekst er ansatser til, hvorledes en bevidst og struktureret praksis 

(en ”know how”) i et dynamisk felt af kræfter i spil (liturgien) kan udfoldes: 

som handlinger, der bryder med en formålsrettethed. Handlingerne gør, men 

”hvad” de gør, er ingen-ting. De er i den forstand forgæves. Som et skridt 

eksponeret for faldets vilkår er de selv-fortabende – selv-tilintetgørende. 

Handlingerne består (i lighed med Derridas ruses, etc.) i at aktivt artikulere 

en åbning og en distinktion ”i” verden, idet de ”selv” passivt eksponeres for 

den åbning og den distinktion, verden ”er”. Afhandlingen kalder dem 

kenotiske handlinger. 

I forhold til den liturgiske horisont er det nu vigtigt at overveje, om disse 

handlinger mon kan antages at være ”særlige” handlinger, der bryder med 

det samlede liturgiske forløb. Eller om der måske snarere er tale om, at det 

liturgiske forløb bryder med ”sig selv”. Afhandlingen hælder til det sidste. 

Blandt andet på baggrund af ovenstående beskrivelse af (ikke)mødet med det 

hellige ikke som “an interruption of communication, but an interruption that 

is communicated in the midst of the uninterrupted flux of our communication 

– like a distraction”. For yderligere at underbygge dette foretages nu en 

ekskurs ud i et eksplicit kunstteoretisk felt repræsenteret ved den franske 

filosof og kunsthistoriker Georges Didi-Huberman og dennes særlige term 

pan (fr.: ”et lille stykke”) for derfra at gøre nedslag i Philipp Stoellgers tekst 

”Die prekäre Präsenzpotenz des Bildes und das Visuelle als 

Entzugserscheinung” og så vende tilbage til det distinkte. Undervejs 

konsulteres også Alena Alexandrova’s ”Distinct Art”, hvor en sondring 

mellem ”invisibility” og ”indivisibility” vil vise sig oplysende. 
 

Ekskurs 

Termen pan finder Didi-Huberman i Marcel Prousts roman À la recherche 

du temps perdu i en passage, hvor Proust lader en af sine hovedpersoner 

(forfatteren Bergotte) iagttage Johannes Vermeer’s maleri Udsigt over Delft 

. Didi-Huberman citerer fra den engelske oversættelse af Proust: 
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Finally, he was before the Vermeer… finally, the precious material of the tiny yellow 

patch of wall [pan de mur jaune]. His dizziness increased; he fixed his gaze, like a 

child on a yellow butterfly he wants to grasp, upon the precious little patch of wall. 

‘That’s how I ought to have written,’ he said.930 

 

Bergotte indser, at han udelukkende har formået at skrive entydigt, men 

aldrig for alvor at gengive flerfoldigt som med ”several layers of color”.931 

Den erkendelse er så brutal, at han dør på stedet. 

For Didi-Huberman bliver særligt termen pan nyttig, netop fordi den kan 

læses både entydigt og flerfoldigt. Som ”et lille stykke” af en gul mur, der 

en ganske bestemt dag i perioden mellem 1658 og 1660 blev set og beskrevet 

én til én af Vermeer. Som en detalje altså, af en større topografisk helhed 

kaldet ”Delft”; det vil sige af en verden ”outside the canvas”.932 Men pan kan 

også læses som “et lille stykke” gult, som ”’precious matter’ […] that ‘breaks 

down’ the body of the viewer […] a whack, a distressing zone of paint, of 

paint considered as ‘precious’ and traumatic material cause”.933 Mærkeligt 

nok vælger Didi-Huberman i sin kunstteori at lade pan redegøre udelukkende 

for denne anden betydning, hvilket (desværre) betyder, at flerfoldigheden i 

Prousts tekst underkendes. Men mere om det om lidt. 

For den skarpe sondring mellem detalje og pan tjener umiddelbart et 

formål i Didi-Hubermans mere overordnede, systematiske opgør med, hvad 

han betragter som kunsthistoriens reduktive oversættelse af kunst til ord og 

dermed til “the world of knowledge”.934 En oversættelse, der med tanke på 

Nancys haptik deponerer sense som ”signification”. Dette videnspardigme 

reducerer kunst til en semiologi med kun tre kategorier: the visible, the 

legible og the invisible. For den, der iagttager billedet, er der således i 

egentlig forstand kun to muligheder (idet the legible betragtes som 

forudsætning for det ene eller det andet): enten kan du læse (og beskrive) og 

da ser du – eller også kan du ikke læse (og ikke beskrive) og da ser du ikke, 

men er derimed henvist til en ”not-knowledge” 935 , der kommer til kort 

 
930  Didi-Huberman 2005, 246. D.o.: “Omsider stod han foran Vermeers billede […] 

endelig det kostelige materiale i det ganske lille stykke gul mur. Hans svimmelhed tog til; 

han hæftede sit blik ved det kostelige lille stykke gul mur som et barn kigger på en gul 

sommerfugl, det vil fange. ’Det var sådan jeg skulle have skrevet,’ tænkte han” (Proust, 

Marcel 2014. På sporet af den tabte tid – Fangen 1. København: Forlaget Multivers, 247). 
931 Didi-Huberman, 246. D.o.: ”flere lag farve” (Proust 2014, 247). 
932 Didi-Huberman, 247. 
933 Ibid., 248. 
934 Ibid., 6. 
935 Ibid., 7. 
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overfor kunsthistorikerens krav om verificerbarhed. Ifølge Didi-Huberman 

er der imidlertid et alternativ til denne fattige semiologi. Dette alternativ 

fordrer et særligt blik: 

a gaze that would not draw close only to discern and recognize, to name what it grasps 

at any cost – but would, first, distance itself a bit and abstain from clarifying everything 

immediately. […] There would […] be, in this alternative, a dialectical moment […] 

consisting of not-grasping the image, of letting oneself be grasped by it instead: thus 

of letting go of one’s knowledge about it.936 

 

Citatet her genkalder temaer, der er strejfet i det foregående: takt, 

(ikke)berøring og skelneevne samt forholdet mellem aktivitet og passivitet 

herunder dette at handle og at afstå fra at handle, der i Ego Sum blev benævnt 

som ”abstention” og som ovenfor blev beskrevet som en praktisk viden (”to 

know how to do it by letting it happen”). Parallelt hermed affinder Didi-

Huberman’s blik sig med en fornemmelse af, at der egentlig ikke er særlig 

meget at se. 

Det er i denne forbindelse, at termen pan bliver vigtig som betegnelse for 

et område på et billedes flade, der ikke umiddelbart lader sig læse, idet det 

er ”more event than painted object” 937  og ”terribly concrete, illegible, 

presented”938, hvorfor det mest af alt virker som a ”sovereign accident”.939 

Didi-Huberman bestemmer følgelig pan i modsætning til detaljen: 

The discovery of a detail comes down to seeing something that is hidden because 

minuscule, and to naming what one sees. By contrast, the pan does not require being 

seen; it only requires looking at: looking at something ‘hidden’ because self-evident, 

there before us, dazzling but difficult to name. A pan does not ‘detach itself,’ strictly 

speaking, like a detail: it stains. A detail admits identification […] and thus allows 

itself to be mastered […]. The pan […] is what tyrannizes eye and signification […]. 

One looks for a detail in order to find it; whereas one comes upon a pan haphazardly, 

unexpectedly. A detail is a piece of the visible that hid itself, and that, once discovered, 

exhibits itself discreetly and allows itself to be definitively identified (in the ideal): 

thus the detail is envisaged as the last word of the visible. The pan, by contrast, leaps 

into view, most often in a picture’s foreground, frontally, assertively; but it still does 

not permit of identification or closure; once discovered, it remains problematic.940 

 

Modsætningsforholdet mellem pan og detalje illustrerer Didi-Huberman 

tillige gennem konkrete analyser af klassiske værker herunder også 

Vermeers maleri Kniplersken, hvor et rødt, ”ulæseligt” område på lærredet 

 
936 Ibid., 16. 
937 Ibid.,17. 
938 Ibid.,18. 
939 Ibid., 256.  
940 Ibid., 268. 
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bestemmes som pan, mens for eksempel de fine, hvide tråde i kniplerskens 

håndarbejde ses som detalje.941 

Det kunne umiddelbart være besnærende at slå følge med Didi-Huberman 

med hensyn til forskellen mellem pan og detalje. Ikke mindst fordi 

beskrivelsen af pan synes at gå så godt i spænd med afhandlingens fokus på 

materialitet. Der genfindes for eksempel et ”leap”, der også står centralt i 

redegørelsen for det cartesianske subjekt942 og for det distinkte.943 Endvidere 

bidrages med indsigt med hensyn til den kraft, hvormed pan bryder med det 

vidensparadigme, der deponerer sense som ”signification”. Eller gør det? Er 

pan egentlig ikke blot negativt bestemt ved the legible (som ”illegible”), 

hvorved det bevarer det paradigme, der søges et opgør med? Spørgsmålet 

skal ikke uddybes her ud fra den betragtning, at Didi-Hubermans kunstteori 

i nærværende sammenhæng læses som ekskurs. Og med det ene formål at få 

fremdraget en forskel mellem hvad, der altså benævnes henholdsvis pan og 

detalje for på den baggrund at antage muligheden af et billede (en liturgi), 

hvor disse ikke er forskellige steder på en given flade (pan her og detalje 

dér), men derimod udgør en forskel på samme sted. Er the legible da så ikke 

stadig en konstituerende kategori? Jo. Blot bevares denne kategori ikke 

udelukkende. Den ødelægges også. Didi-Huberman antyder faktisk en sådan 

dynamik, når han skriver, at ”when the material of representation comes 

forward, everything represented is at risk of collapse”.944 Men han lader altså 

denne tilsynekomst og dette kollaps ske forskellige steder og undviger 

således det spor, afhandlingen hidtil har forfulgt: mono-’s selv-differens. 

Ved læsningen af Ego Sum er det fremgået, at det cartesianske subjekt ”er” 

den umulige enhed af det u-udstrakte og det udstrakte, hvilket ifølge Nancy 

vil sige ”the union between two things so different from one another that one 

cannot be an obstacle for the other”. 945  Subjektets (i Nancys tilfælde: 

corpus’) selv-differens har udgjort den dynamiske struktur ved hjælp af 

hvilken, afhandlingen har læst Nancys tese om kristendommens selv-

dekonstruktion og herunder hans blotlæggelse af en ustabilitet i 

kristendommens (og dermed den ene Guds) artikulationer. Om denne ene 

Gud skriver Alena Alexandrova i sin tekst ”Distinct Art”: ”Indivisibility, 

then, signifies that this being is invisible, not because it is in another, 

 
941 Ibid., 250-6. 
942 ES, xii. 
943 ID, 3. 
944 Didi-Huberman 2005, 271. 
945 ES, 102. 



250 Kapitel 6 - Kenotisk liturgi  

 

transcendent world but because it coincides with the world”.946 I samme tekst 

henviser Alexandrova netop til Didi-Hubermans pan og refererer, at han 

tilkender dette felt en status med henblik på at ”distinguish sacred from 

profane bodies in the image”.947 Her inddrager hun Nancys distinkte, idet det 

dog markeres, at  

[b]y contrast to Didi-Huberman […], he [Nancy] claims that ‘the distinct’ is an aspect 

of every image that exceeds representation; it is simultaneously the demonstration of 

the sacred and the abandonment of the religious mode in the image.948 

 

Det distinkte kan således ifølge Alexandrova ikke henvises til særlige 

felter på et billedes flade, men er derimod dét, der som distinktion gør sig 

gældende ”i” billedet som helhed. Blot i parentes bemærket kan noget 

tilsvarende måske tænkes i forholdet mellem den ene Gud og verden.  

I lyset af det anførte forhold mellem ”indivisibility” og sammenfald (”it 

coincides with”) vælger afhandlingen, at ikke se pan og detalje som 

forskellige steder på en given flade, men som en forskel på samme sted. En 

forskel, der er mulig, netop fordi pan og detalje er så forskellige, at de ikke 

står i vejen for hinanden. Selvom Didi-Huberman altså ikke læses helt uden 

forbehold, så vurderes hans iagttagelser at være nyttige i nærværende 

sammenhæng. Også helt konkret i forhold til den ovennævnte antagelse 

vedrørende de kenotiske handlinger. For hvis de ikke er ”særlige” 

handlinger, der bryder med det samlede liturgiske forløb, men der snarere er 

tale om, at det liturgiske forløb bryder med ”sig selv”, kan dette da tænkes i 

lighed med forholdet mellem pan og detalje – som et brud på samme sted? 

For at søge svar på dette spørgsmål kan Didi-Huberman følges lidt endnu. 

Indtil det så med Stoellger bliver nødvendigt at lade vejene skilles. De to ser 

nemlig et ganske bestemt kunstværk forskelligt. Og forskelligt på en måde, 

der er en hjælp i afhandlingens sammenhæng. 

Det pågældende kunstværk er Fra Angelico’s L’annunciazione, en fresko 

fra ca. 1440, der kan ses, hvor den oprindeligt er malet: nemlig på væggen i 

en celle i San Marco-klosteret i Firenze. Didi-Huberman beskriver sit 

umiddelbare indtryk af freskoen som en underlig skuffelse. For det første 

fordi den er malet lige ved siden af et vindue, så den kun kan ses i modlys; 

som ”luminous obfuscation”, hvilket giver en følelse af, at ”there isn’t much 

to see”.949 Men dét er ligesom lidt for lidt, især hvis man er rejst hele vejen 

til Firenze for at beundre den berømte fresko. Så vil man have noget mere 

 
946 Alexandrova 2012, 278. 
947  Ibid., 286. Med henvisning til: Didi-Huberman, Georges 1995. Fra Angelico: 

Dissemblance and Figuration. Chicago: University of Chicago Press, 6. 
948 Alexandrova 2012, 287. 
949 Didi-Huberman 2005, 11. 
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med. Og det leverer kunsthistorien, idet den gør freskoen visible og legible 

som bebudelsesscenen i Lukasevangeliet: ”Luke 1:26-38”.950 Men også i 

denne anden henseende skuffer Fra Angelico’s fresko. For den bidrager 

”with its very poor, very minimalist invenzione”951 ikke med mere, end hvad 

de fleste allerede ”ved” om mødet mellem Maria og englen. Og det samlede 

indtryk er således præget af en ”odd particular aridity”.952 Faktisk gælder det 

især rummet mellem Maria og englen, der som et tomt, hvidt felt byder 

beskueren trods, for det er som om, det bekræfter overfor ”seekers-after-

representation that there’s ’nothing there’”. 953  Hvilket med tanke på det 

distinkte, der ”i-sig-selv” ingen-ting ”er”, giver så meget desto mere grund 

til at forfølge det. 

Didi-Huberman refererer, at freskoen på den ene side ikke er synderligt 

anerkendt i kunsthistoriens reception ud fra den betragtning, at the visible og 

the legible åbenbart ikke var Fra Angelico’s stærkeste side. På den anden 

side prises hans evne til at male the invisible, hvilket vurderes at komme 

særligt til udtryk netop i det hvide felt mellem Maria og englen, hvor ”the 

nothing bore witness to the indescribable and unfigurable divine voice”.954 

Er kunsthistoriens reception således ikke enstemmig, så gælder imidlertid 

ifølge Didi-Huberman, at freskoens materiale karakter generelt er 

underkendt.  

Han bestemmer nu det hvide felt som pan: som ”a very concrete ’whack’ 

of white”.955 Og dette pan kræver et særligt blik: 

Let’s look: there’s not nothing, because there’s white. It isn’t nothing, because it 

reaches us without our being able to grasp it, and because it envelops us without our 

being able, in our turn, to catch it in the snare of a definition. It is not visible in the 

sense of an object that is displayed or outlined; but neither is it invisible, for it strikes 

our eye, and even does much more than that. It is material. It is a stream of luminous 

particles in one case, a powder of chalky particles in the other. It is an essential and 

massive component of the work’s pictorial presentation. Let’s say that it is visual.956 

 

Det hvide felt (pan), der slår beskueren i møde som det blændende lys og 

siden som cellevæggens kalk, får altså endnu et navn: the visual. Og det 

 
950 Ibid., 13. 
951 Ibid., 14. 
952 Ibid. 
953 Ibid., 17. 
954 Ibid., 15. 
955 Ibid., 17. 
956 Ibid. 
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præciseres, at dette pan – dette visual – ikke er at forstå som detalje: det er 

ikke ”an object that is displayed or outlined”. Hvor overbevisende Didi-

Huberman end forekommer, så anfører afhandlingen dog to indvendinger i 

forhold til hans forståelse af, hvad materialitet ”er” og gør. 

Den ene er allerede nævnt: Didi-Huberman giver køb på en flerfoldighed 

ved at se pan og detalje som forskellige steder på en given flade og 

afhandlingen foretrækker derfor at se dem som en forskel på samme sted. 

Det hvide felt mellem Maria og englen gengiver således betragtet (som 

detalje) ”et lille stykke” af en ganske bestemt hvid mur, et ganske bestemt 

øjeblik i den bibelske fortællings Nazaret – samtidig er det (som pan) ”more 

event than painted object” og dermed ”an almost tangible blow”.957 

Den anden indvending kommer fra Philipp Stoellger, der som en 

kommentar vedrørende termen the visual i Didi-Hubermans tekst skriver: 

Ich sehe das ein wenig anders: Es ist nicht eine ’massive Komponente der pikturalen 

Vorführung [présentation]’, sondern eine fragile und flüchtige Dimension der 

pikturalen Präsenz im Entzug. […] Das Visuelle ist kein ’Phänomen unter 

Phänomenen’, sondern die eröffnende Bedingung von Phänomenalität im Bild als 

Bild. Im Entzug zeigt sich etwas. […] Die Präsenz emanzipiert sich von der 

Repräsentationsfunktion […], mit der Pointe, dass die Präsenz der Materialität 

‚’übersehbar’ wird und sich dem direkten Blick entzieht.958  

 

Stoellger redegør her for en distinktion i den materialitet, Didi-Huberman 

bestemmer som the visual (eller pan). En distinktion, der som ”eine fragile 

und flüchtige Dimension” måske kan lignes med det distinkte. Sagt på en 

anden måde: det hvide felt i Fra Angelicos fresko er ganske vist som støv og 

kalk nærværende og dermed forudsætning for freskoen i dens 

repræsentationsfunktion (som detalje). Dette forudsætter imidlertid, at støvet 

og kalken lader sig overse (jf. ”übersehbar”), idet det trækker sig tilbage fra 

et direkte blik. Denne tilbagetrækning er ifølge Stoellger billedets egentlige 

mulighedsbetingelse. Han forbliver således ikke ved støvets og kalkens 

materialitet (som pan), men lader så at sige støvet og kalken trække sig 

tilbage fra sig selv. Som denne tilbagetrækning er det ikke desto mindre også 

nærværende. 

Her viser sig på ny det spor, der i læsningen af ”The Image – the Distinct” 

blev redegjort for vedrørende billedet, der blotlægger ”the thing itself 

distinguished in its sameness”.959 Nancy beskrev dette på følgende måde: ”I 

am this thing. […] I am indeed what I am, and I am this well beyond or well 

 
957 Ibid. 
958 Stoellger 2011, 252. 
959 ID, 11. 



 Kapitel 6 - Kenotisk liturgi 253 
 

 

 

on this side of what I am for you, for your aims and your manipulations”.960 

Noget lignende skriver Didi-Huberman faktisk, når han senere i sin tekst 

tilkender freskoens hvide felt en egen stemme: “I am the place that you 

inhabit […] I am the place that contains you. […] I am the surface that 

envelops you and touches you”.961 Endeligheden gør sig således i begge 

tilfælde gældende, men på en måde, der genkalder den ovenfor nævnte 

”gode” uendelighed, idet den bryder med ”sig selv” her. 
 

Ekskursen er ved vejs ende og skal kort sammenfattes. Dens afsæt var 

spørgsmålet, om de kenotiske handlinger mon kan antages at være ”særlige” 

handlinger, der bryder med det samlede liturgiske forløb eller om der måske 

snarere er tale om, at det liturgiske forløb bryder med ”sig selv”. 

Afhandlingen vurderer det sidste og for at underbygge dette er Didi-

Hubermans kunstfilosofi inddraget, herunder sondringen mellem detalje og 

pan. En sondring, der imidlertid (i modsætning til Didi-Huberman) er læst 

som en forskel på samme sted på et givent billedes overflade. Anskues 

liturgien som et billede, tegner der sig således den mulighed, at de kenotiske 

handlinger på samme tid er virksomme i deres karakter af symbolsk, religiøs 

”signification” (som detalje) og som elementær fysisk-kinetisk begivenhed 

(som pan). Afhandlingen anfører (med henvisning til så vel det foregående 

kapitels iaggtagelser vedrørende différance og det guddommelige Wink samt 

nærværende ekskurs), at det beror på en særlig skelneevne at få blik for disse 

transkategoriale forskydninger. Vigtigt er endvidere, at den elementære 

fysisk-kinetiske begivenhed (i forlængelse af læsningen af Stoellger) er 

kendetegnet ved en ”Eigendynamik” 962 , der som unddragelse stadfæster 

endeligheden. Dette sidste er en vigtig pointe i forhold til de kenotiske 

handlinger. Måske er de – som Fra Angelico’s fresko – på en mærkelig måde 

en skuffelse? Afhandlingen antyder med dette spørgsmål en mulig 

forbindelse mellem den kenotiske liturgi og den lutherske korsteologi, hvor 

korset (jf. ”Indledning”) bryder med enhver bevægelse i retning af en 

mystikkens mening for i stedet gennem en ”Bedeutungsreduktion” at henvise 

til ”eine furchtbare Alltäglichkeit und Banalität”.963  
 

 
960 Ibid., 9. 
961 Didi-Huberman, 26. 
962 Stoellger 2011, 252. Se i øvrigt nomenklatur: kræfter. 
963 Bader 2007, 173. 



254 Kapitel 6 - Kenotisk liturgi  

 

6.3. “Prayer Demythified” 

Nancy benytter ikke selv udtrykket kenotiske handlinger. Faktisk er det i 

lyset af hans ekstensive beskæftigelse med kristendommens historiske, 

bibelske og dogmatiske korpus påfaldende, hvor lidt han konkret forholder 

sig til den liturgiske praksis. Dette lidt er dog i det foregående kapitel antydet 

blandt andet gennem undersøgelsen af vinkets, skridtets og udsigelsens 

begivenhed. I tilknytning til udsigelsen åbner Nancy således et perspektiv i 

forhold til den kristne bøn, idet han kobler den bibelske Guds korsord til det 

bedende subjekts påkaldelse af Gud. Han skriver: 

the name god expires in that ’my God, ’ in my utterance of a différance that is 

incommensurable and in-appropriable in me – to me, and to whomever.964 

 

Fordi afhandlingen efterhånden bevæger sig mere fortroligt i det 

transkategoriale felt mellem filosofisk, bibelsk og haptisk sprogbrug, giver 

en sætning som denne mening. Og mening på en måde, der dels anskueliggør 

en selv-differens i den ene Gud som begivenhed dels gør de liturgiske 

perspektiver i Nancys tese vedrørende kristendommens selv-dekonstruktion 

stadigt tydeligere. Helt konkret betyder dette, at den kristne bøn nu kan 

anskues både i forlængelse af de subjektfilosofiske indsigter (som dette at 

det bedende subjekt stadfæstes og udslettes på en måde, der genkalder det 

cartesianske subjekts selv-udsigelse), i lyset af haptikken (som det 

guddommelige henholdsvis det bedende subjekts fremtræden-og-

tilbagetrækning) samt relateret til det bibelsk-dogmatiske korpus (som 

artikulation af en kenosis-dynamik). 

Når teksten ”Prayer Demythified” læses, så sker det med andre ord i 

forlængelse af afhandlingens foreløbige indsigter og med særligt fokus på 

spørgsmålet angående de kenotiske handlingers implicitte brud samt på det 

spørgsmål, der ovenfor er indkredset med hensyn til en liturgiens ”precision 

of the image” forstået som en praksis, der på samme tid er bevidst og 

struktureret og (netop derfor) rummer en selv-fortabelsens mulighed.  
  

6.3.1. Bøn; myte og fiktion 

Nancys tekst er bygget op som en kinesisk æske. Oprindeligt er den skrevet 

i anledning af et festskrift for den franske digter og filosof Michel Deguy. 

Dennes tekster Sans retour og Un homme de peu de foi udgør 

referencepunkter for Nancys tekst, om end der med en enkelt undtagelse ikke 

anføres henvisninger for diverse citater. Deguy lader for sin del Theodor W. 

Adorno være en implicit samtalepartner, hvilket betyder, at også Nancy 

trækker på Adorno’s tanker uden dog at henvise konkret til dennes værk. 

 
964 OD, 116. 
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Andre stemmer i ”Prayer Demythified” er Lacoue-Labarthe, Bataille, 

Friedrich Hölderlin, Paul Valéry og Paul Verlaine m.fl., der ligeledes citeres 

frit. Kilderne til de mange citater opsøges ikke; hvad end de måtte sige hver 

især, er mindre vigtigt end det spørgsmål, de under ét formulerer i Nancys 

tekst nemlig: 

How can a demythologized prayer pray?965 

 

Udtrykket ”demythologized prayer” har sit ophav i en passus hos Adorno, 

der gengives af Deguy. Denne karakteriserer det som “a powerful 

oxymoron” og Nancy uddyber: 

it contains conjunction, collusion, or collision of opposites, and even contradiction. 

Not only do prayer and demythologization repel one another […]: they mutually 

exclude one another. One who is outside the myth cannot pray. One who prays cannot 

have divested him or herself of all mythology.966 

 

Oxymoronet er således et kraftfelt af modsætninger, der ikke gensidigt 

ophæves, men tværtimod støder sammen i en afvisning. I det foregående er 

strejfet et andet oxymoron: formuleringen ateistisk tro. Og i læsningen af 

Ego Sum er identificeret en sammentrækning (”convulsion”) i det 

cartesianske subjekt, der i forhold til corpus er bestemt som synkope. 

Hverken oxymoronet, sammentrækningen eller synkopen udgør i deres 

respektive sammenhænge tilfældige irritationsmomenter. De hævdes 

derimod som implicitte også i den dynamik, Nancy fremdrager i sin læsning 

af kristendommens tekst; en dynamik, der som grund og det antages at gøre 

sig gældende i hjertet af monoteismens selv-dekonstruktion. Denne dynamik 

er der redegjort for i det foregående kapitel og på den baggrund kan 

summarisk hævdes, at monoteisme i ”sig selv” er et oxymoron. Det betyder 

i forhold til ”Prayer Demythified”, at det kategoriske enten-eller (enten bøn 

eller afmytologisering), Nancy skitserer, imødegås af oxymoronets eget 

både-og: en bøn ”til” den monoteistiske Gud kan ikke andet end at brydes 

med den mytologi, denne Gud selv udgør et brud med. At bede på dette vilkår 

må uvægerligt blive en stadfæstelse af den selv-dekonstruktion, hvorved 

Gud udsletter sig selv. Men vil den bedende det? Eller er det (med tanke på 

forholdet mellem (ikke)berøring og det hellige) måske i virkeligheden bedre 

slet ikke at bede til Gud? Er bøn profanering? 

 
965 PD, 130. 
966 PD, 130. 
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Både generelt og konkret ville det forekomme oplagt, hvis Nancy knyttede 

an til det afmytologiseringsprogram, der associeres til Bultmann. Men det 

sker kun indirekte i ”Prayer Demythified”. En anelse tydeligere er 

forbindelsen i ”A Deconstruction of Monotheism”: 

Christianity […] understands itself in a way that is less and less religious in the sense 

in which religion implies a mythology.967 

 

Som det fremgik af det foregående kapitel fører Nancy blandt andet dette 

forhold mellem religion og mytologi tilbage til polyteismen, der hævder de 

mange guders nærvær; et nærvær ”which religion organizes through the 

entirety of its myths and its rites”.968 Med overgangen fra polyteisme til 

monoteisme, hvor forestillingen om de mange guders mulige nærvær afløses 

af hævdelsen af den ene guds fravær, mister mytologien og ritualerne deres 

hidtidige konstitutive funktion. De bliver hjemløse. Eller måske rettere: de 

står ubeboede tilbage. De er, hvad Nancy kalder  ”muthos without 

muthos”.969 

Fra læsningen af Ego Sum er udtrykket ”mundus est fabula” introduceret 

og det kan nu hjælpe til at forstå dette ”muthos without muthos”. Det er 

således fremgået, at Descartes veksler mellem forskellige genrer i 

præsentationen af sin teori. Blandt disse er fabelen velegnet, fordi “the cogito 

[…] has the exact structure of the fable that exposes it”.970 Strukturen er 

blandt andet bestemt ved en fiktionens grænse, der artikulerer hvad subjektet 

og fabelen hver især er og ikke er. Denne dynamik karakteriseres blandt 

andet som en ekstremiseringens bevægelse, fordi det er i subjektets 

eksponering fjernest fra sig selv (som fiktion), at det er nærmest sig selv (som 

sandhed). Om dette yderpunkt skriver Nancy, at for Descartes er subjektet 

det sted, “where I can no longer feign, the point of the impossible feint or 

fiction, or else the point of the feint’s passage to its limit”.971 Indsigterne fra 

Ego Sum er samlet set relevante for beskæftigelsen med bønnens 

begivenhed. Men også helt konkret i forhold til et udtryk som ”muthos 

without muthos” er subjektfilosofien altså oplysende. For det bliver muligt 

at forstå et udtryk som ”demythologized prayer” således, at for Nancy er 

mytens fiktion dét, foruden hvilket bøn (og dermed det bedende subjekt) ikke 

i sandhed kan være. Tilsvarende gælder, at denne myte i sandhed må være 

fiktion, for ellers kan den ikke være, hvad dén er: myte. Ved fiktionens 

 
967 DM, 37. 
968 Ibid., 35f. 
969 PD, 132. 
970 ES, 78. 
971 Ibid., 79. 
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grænse er spørgsmålet dermed ikke, hvad myten ”handler om”. Det 

afgørende er, at den er som den struktur ved hvilken, det bedende subjekt 

eksponeres. 
 

6.3.2. Bøn; begivenhed og (forgæves) selv-udsigelse 

Det begivenhedsaspekt, Nancy identificerer i muthos, gælder også logos, der 

bestemmes som ”the effort of saying”.972 En sigen, hvis intention er 

to bring about the advent of that (the thing) of which it is said at the outset that it will 

remain unsaid, since what there is to be said is precisely that there is […].973 

 

En sætning som denne grænser til det irriterende, men må forklares med 

dens ærinde: at sige det, der ikke kan siges – nemlig sigen ”selv”. Denne 

udsigelsens apori er i læsningen af Ego Sum blandt andet mødt som det 

cartesianske subjekts erfaring af ikke at kunne komme ”bag om” sig selv. En 

”ting” står i vejen og det er det selv som ”ting”, som ”sensuous opacity” og 

”obscurity”.974 Lidt senere i ”Prayer Demythified” uddyber Nancy: 

Essentially, the saying exerts itself in letting the real – res, the thing – realize itself, 

that is, be what it is, and above all be that it is. This ’letting be’ is its task.975 

 

Afhandlingen ser en sammenhæng mellem dette ”letting be” og 

formuleringen ”to know how to do it by letting it happen”, der ovenfor blev 

nævnt i forbindelse med de kenotiske handlinger. En sammenhæng, der 

angår selv-fortabelsens mulighed. Og uomgængelighed. 

Flere spor fra det foregående mødes her. Det ene angår den ”know how”, 

der er at betragte som et strategisk led i selv-fortabelsens kunst. Dette skal 

uddybes i det følgende. Det andet spor har at gøre med selv-fortabelsen som 

uomgængeligt vilkår; et vilkår, afhandlingen har insisteret på ved metodisk 

at anerkende den begrebsdannelsens foreløbige og ruinøse karakter, der er 

formuleret gennem Heideggers formale indikation og det deraf følgende 

fokus på corpus som vægt og fald. Der er (populært sagt) ikke noget at gøre 

ved dette uomgængelige vilkår; vi må lade det være. Men lade det være idet 

denne ”laden være” dog adresseres: ”What does speech do then? It addresses 

this ’letting be,’ invoking or evoking it. […] But, essentially that addressing 

 
972 PD, 131. 
973 Ibid., 131. 
974 ES, 103. 
975 PD, 135. 
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is addressed to speech’s other: the res”.976 Ad omveje kommer den dobbelte 

afståelse (“abstension”), Descartes anbefalede prinsesse Elisabeth, her 

tilbage. I selv-afholdelsen (svarende til bønnens ”letting be”) kan det 

cartesianske subjekt erfare sig selv som enhed; men det er en enhed, hvor det 

er uden ”stasis” eller ”stance”, idet det “infinitely ruins itself and collapses 

into the abyss”.977  Dette ruinøse aspekt viderefører Nancy, når han med 

henblik på bønnen redegør for logos’ forgæves forsøg på at udsige ”sig selv” 

herunder dets eget andet (res): 

its saying is deleted in going towards what it says (will never say).978 

 

logos er og bliver (også) res, men res har (ifølge Stoellger) en 

egendynamik, der unddrager sig logos’ bestemmelse. Det bedende subjekts 

uformåenhed stadfæstes dermed i dobbelt henseende. Både med hensyn til 

at udsige en transcendent mening og med hensyn til at omgå immanensens 

vilkår: paradoksalt nok skærpes dermed afstanden til det guddommelige 

subjekt, der i bønnen søges nærhed til. Med mindre det guddommelige 

subjekt altså ”selv” er at betragte som denne paradoksalitet. 
Uformåenheden melder sig ifølge Nancy helt konkret, idet bønnen er 

almost suffocated – hoarse in any case, and broken, withdrawn from the full sonority 

of sense and from the possibility of naming.979 

 

Denne halvkvalte, hæse og brudte bøn genkalder det cartesianske subjekt, 

der også kommer til kort i forsøget på at udsige ”sig”, hvilket blev skildret i 

Ego Sum i en passage, der ved den første læsning forekom vanskelig. Siden 

har nomenklaturen (herunder termerne tanke-krop, åbning og synkope) 

bidraget til at gøre Nancys subjektfilosofi mere tilgængelig og nu – i forhold 

til det bedende subjekt – fremstår skildringen af det cartesianske subjekts 

forgæves selv-udsigelse særligt relevant. Den skal derfor genlæses: 

Unum quid, a something that is neither-soul-nor-body, opens its mouth and pronounces 

or conceives: ego sum. Besides, this is still saying too much. Unum quid does not have 

a mouth that it could manipulate or open, no more than it has an intellect that it could 

exert to reflect upon itself. But something – unum quid – opens (it would therefore 

have the appearance or shape of a mouth) and this opening articulates itself (it would 

therefore have the appearance of discourse, hence of thought), and this articulated 

 
976 Ibid., 135f. 
977 ES, 109. 
978 PD, 136. 
979 Ibid., 133. 
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opening, in an extreme contraction, forms: I. As a result, convulsed, it forms itself into 

an I, it feels itself I, it thinks itself I. I touches and fixes itself making – saying – I.980 

 

Måske er det blot det, det bedende subjekt beder om: at i en dynamik, der 

genkalder skabelsens creatio ex nihilo kunne finde sted – som ”jeg”? 

Velvidende at dette ”jeg” som udsigelse er prisgivet dets egen udslettelse, 

idet ”it strikes against itself the violent blow of its own bond, of its 

contracture”?981 
 

6.3.3. Bøn; ekstension, selv-udslettelse og endelighed 

Nancy pointerer, at den bøn, der interesserer ham, ikke er en bøn om noget. 

Men hvad er den da? Den er ”this almost-nothing”982 og dog ”the not-quite-

nothing”983; 

a ‘relic,’ fallen from religious faith and testifying nonetheless to the fact that there is 

in fact something left…984 

 

Som det er tilfældet i “The Image – the Distinct”, hvor Nancy stiller stadigt 

skarpere på dobbeltdistinktionens (ikke)sted og som det gælder for Fra 

Angelico’s fresko, således sker det altså også her i undersøgelsen af bønnens 

begivenhed: noget nær ingen-ting er tilbage. Men dette ingen-ting artikulerer 

”a requirement that will not be dismissed”.985 Med en formulering som denne 

balancerer Nancy på en knivsæg, for hans subjektfilosofi tilbyder jo ikke et 

“indre”, hvorfra et sådant behov (”requirement”) kan udspringe. Snarere gør 

dette sig gældende strukturelt som den ustabilitet, Nancy identificerer i den 

metafysiske tænkning og dermed også i kristendommen. Derfor er bønnen 

interessant for ham; den er ”one of the most acute formulations of what is 

brought into play […] by a ‘deconstruction of Christianity’”.986 Men ligesom 

Nancy altså må balancere for ikke at indforskrive sig til 

kropsfænomenologiens intentionalitet, så søger han tilsvarende i sit 

dekonstruktive forehavende at undgå en statisk strukturalisme. Det behov, 

der som noget nær ingen-ting, gør bøn til bøn, bestemmes derfor dynamisk 

 
980 Ibid., 107. 
981 ES 88. 
982 PD, 134. 
983 Ibid. 
984 Ibid., 134f. 
985 Ibid., 134. 
986 Ibid. 
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(eller rettere: plastisk): som levn efter (”relic”) eller kim til (”germ”987) en 

”tenuous vibration”.988 

Dette udtryk genkalder ”On the Soul”, hvor subjektet er beskrevet som 

“the difference between body and soul, the difference that the body is in 

itself, for itself – this difference in tension, in extension, in a certain tone of 

the outside”.989 Erfaringen af den brudte enhed, subjektet ”er”, forudsætter 

således ekstension – og bøn er netop dette: 

Prayer does not rise toward a height, an altitude, or toward a summit (sovereign, ens 

summum), but is transcendence, or […] the very act of transcending. It is passing-to-

the-outside, and passing-to-the-other.990 

 

Set i dette perspektiv er det underordnet, hvad en given bøn måtte bede 

”om” eller udtrykke behov ”for”; uomgængeligt stadfæster den det vilkår, at 

subjektet udslettes, idet det som udsigelse (ude-af-sig-selv) (ikke) finder sted 

som den forskel, det selv er. Denne bøn konkretiseres yderligere som ”a 

saying”, der 

consists in simultaneously positing a said (for example, ‘it is,’ ‘there is,’ ‘here is’) and 

in obliterating that very positing, in depositing it in the saying’s own movement.991 

 

Lige som det ovenfor i analysen af skridtets dynamik ikke tilstræbtes af 

afdække hvilken følelse, tro eller mening, skridtet var udtryk for eller gjorde 

indtryk som, lige så lidt søges noget sådant altså i forhold til bønnen. Det 

konstateres, at den er: som en dobbeltbevægelse i et dynamisk felt af kræfter 

i spil. 

Men noget siger bønnen dog. For ”once the ’credo of prayer’ has been 

jettisoned”992 og idet bønnen er “freed from the magic of the result”993, så 

udsiges hverken mere eller mindre end det selv-fortabelsens vilkår, subjektet 

ikke kan omgå. Med en formulering hentet fra Verlaine og med en sprogtone, 

der også genkalder Heideggers beskrivelse af fakticitetens ruinøse karakter, 

sammenfatter Nancy: 

 
987 Ibid., 135. 
988 Ibid. 
989 OtS, 134. 
990 PD, 138. 
991 Ibid., 135. 
992 Ibid., 133. 
993 Ibid., 137. 
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The fact is, ‘poor humanity’ may have nothing else to say but its own wretchedness, 

nothing else to pray. […] – and it isn’t poverty but saying that is obliterated in this 

prayer.994 

 

Således betragtet kan bønnen næsten ikke være andet end en skuffelse, for 

i lighed med det hvide felt i Fra Angelico’s fresko giver den ikke rigtig noget 

fra sig. Den stadfæster blot det bedende subjekt som en ting (res) og tilmed 

en talende ting, der ikke kan komme bag om sig selv; hverken som ting eller 

som talende (logos). Hvor skuffende og uanseelig denne erkendelse end kan 

forekomme, så er den imidlertid selve sagen i Nancys beskæftigelse med 

kristendommen: hvad der først og sidst optager ham, er fornuftens selv-

forhold, hvilket implicerer erkendelsen af den egne utilstrækkelighed, fordi 

”reason […] passes behind reason’s own back”.995 Dette manglende selv-

sammenfald udgør imidlertid en åbning, hvor subjektet (hvor elendigt det 

end måtte være) trods alt kan finde sted, idet det tilintetgøres. Der gør sig i 

denne dynamik en radikal negativitet gældende, hvilket viser tilbage til de 

overvejelser, der i det foregående er gjort med hensyn til et filosofisk 

slægtsskab mellem Catherine Malabous eksplosive plasticitet og Nancys 

”gode” uendelighed. 
 

6.3.4. Bøn; praksis og spil 

Hvad enten bønnen som stadfæstelse af selv-fortabelsens vilkår forekommer 

at være en skuffelse eller ej, så forudsætter den dog som bøn beherskelsen 

af, hvad der ovenfor er kaldt en selv-fortabelsens kunst. Dermed vender det 

spor i læsningen af ”Prayer Demythified” tilbage, der angår spørgsmålet om 

en mulig, strategisk ”know how” i relation til de liturgiske handlinger. En 

sådan ”know how” er i forskellige skikkelser aftegnet i afhandlingen: i 

relation til Derrida’s ruses, stratagems og simulacra, i Descartes’ medier 

(pennen, lærredet, masken og fabelen) og i Nancys vink, skridt og udsigelse. 

I forlængelse heraf er det (i læsningen af ”The Image – the Distinct”) 

overvejet, om den ”precision of the image”, Nancy lader være forudsætning 

for og følge af det distinkte, mon også kan hævdes at have en strategisk 

karakter. Et spørgsmål har således meldt sig vedrørende en liturgiens 

strategi, forstået som muligheden af en bevidst og struktureret praksis, der i 

tråd med antagelsen af kristendommen som selv-dekonstruktion kan tænkes 

udfoldet som en slags writing under erasure, idet denne praksis til stadighed 

eksponeres for dens egen udslettelse. En sådan liturgi må nødvendigvis 
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udsætte sig for den risiko, Derrida gør opmærksom på i forbindelse med 

différance’s generelle økonomi og tabet af mening. 

Problemet – om man vil – er, at netop den risiko løber den religiøse bøn 

ikke. Den religiøse bøn er som différance’s begrænsede økonomi 

kendetegnet ved ikke at vove spillet mellem mening og (ikke)mening, men 

derimod at beregne sin indsats over tid og forvente den indløst som mening. 

Nancy skriver: 

To have one’s prayer answered – that is the expectation, as self-interested as it is 

illusory, of religion, which consequently is doomed to content itself with imaginary 

satisfactions.996 

 

I den modsatte grøft er en anden bøn, der heller ikke vover spillet, fordi 

den som en ”saying for the sake of saying” og som ”aesthetic mirage”997 slet 

ikke sætter sig selv i spil. Dét gør derimod den afmytologiserede bøn. Den 

er prisgivet ”sig selv” som dynamisk felt af kræfter i spil, idet den er 

eksponeret for – udleveret til – den artikulation (det ”how”), hvorved den 

bliver, hvad den er: bøn. Nancy beskriver denne artikulation ganske enkelt: 

prayer […] is chiefly characterized as speech accompanying an act. One prays with 

acts of worship , a prayer ritual (hands joined, kneeling), and one always prays with a 

prayerful gesture, however lightly sketched out: the movement of a hand, a slight 

leaning forward, an eye movement, even if it is simply an intonation, which already 

mobilizes the entire body.998 

 

Som med Fra Angelico’s fresko kan denne nøgterne beskrivelse af 

bønnens handling umiddelbart forekomme skuffende: er det bare det?… det 

ved vi jo godt! For nøjagtigt som vi ser, genkender og ved, at freskoen kan 

læses som ”Luke 1:26-38”, så ved vi også godt, at en bøn ”er” sådan: ”hands 

joined, kneeling”, etc. Vi ved det, fordi det er sådan, vi har lært at bede: i 

kirken eller i andre fællesskaber. Sammen og hver for sig kan vi siden bede, 

hvor end vi er, netop fordi vi er blevet vist den detalje, der definerer bønnen 

som symbolsk, religiøs ”signification”. Men Nancy fremhæver tillige det 

begivenhedsaspekt, der gør bøn til bøn, idet det (som pan) fordrer en fysisk-

kinetisk mobilisering af ”the entire body”. Denne mobilisering kan ikke ske 

på anden hånd; det bedende subjekt må udsætte sig for bønnens handlinger 

(”the movement of a hand, a slight leaning forward, an eye movement, […] 

an intonation”). Handlingerne er (i lighed med myten) således den struktur, 

 
996 PD, 137. 
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hvorved det bedende subjekt eksponeres som bedende. Og dette selv når 

denne struktur er nok så let skitseret (”however lightly sketched out”). 

Med hensyn til dette sidste, kan der være noget klargørende i at gribe 

tilbage til de refleksioner, der i afhandlingen er anført vedrørende tematikken 

skrift herunder nomenklaturens term exscribing. Det er således af Ego Sum 

fremgået, hvorledes Descartes med betoningen af en erkendelsens 

operativitet (”dum scribo, intelligo”) åbner for en forståelse af, at hverken 

subjekt eller skrift ”er” før eller efter dette at skrive. I “Corpus” gengiver 

Nancy denne indsigt: ”And so we have to write from a body that we neither 

have nor are, but where being is exscribed”.999 Nu – i henseende til bønnen – 

kan noget lignende hævdes. Bønnen er ”lightly sketched out”, idet skitse og 

skitseren bliver til i gensidighed. Det bedende subjekt er således hverken 

herre over bønnen eller over sig selv som bedende. Tværtimod glider det hele 

tiden sig selv af hænde i og med den bønnens struktur (eller skitse) ved 

hvilken, det sættes i spil. Deri består den nævnte risiko. Også på et helt 

konkret fysisk-kinetisk plan forstået således, at bønnens handlinger 

eksponerer subjektet for den vægt (res), det (også) er. For der er risiko for at 

falde, selv når man læner sig ganske lidt fremad – og med foldede hænder 

kan man ikke tage fra. Under ét har disse forhold at gøre med den 

endelighedens egendynamik, der med henvisningen til Stoellger blev 

introduceret ovenfor. Nancy skriver således: 

Prayer is the corroboration of an action, and that action is an availability to the outside, 

a being at the disposal of, the action of passivity or of the passion that opens itself to 

the outside – to the incommensurable, in relation to which we are only poor1000. 

 

Hvor meget det bedende subjekt end kan forekomme at være den aktive 

udøver af en bønnens “know how”, så består selv-fortabelsens kunst altså 

også i passivt at hengive sig til denne ”know how”. Hvilket vil sige: at lade 

sig bede. Denne hengivelse til strukturens, vægtens og endelighedens vilkår 

genkalder det guddommelige vink i hvilket, der er ”an energy that its sign 

per se does not possess”.1001 I lighed med vinket, der suverænt sætter kræfter 

i spil, hvis suverænitet det i spillet selv er hengivet til, således kan bønnen 

også betragtes som et spillefelt, hvor det bedende subjekt (og dermed Gud?) 

 
999 C, 19. 
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eksponeres for dets egen tilblivelse og udslettelse.1002 Det er i den forbindelse 

en tanke værd, om den modstand ordet Wink udgør i sproget, også 

kendetegner bønnen. Det fremgik således ovenfor, at Nancy tilkender navnet 

”Gud” en uoversættelighed; det står tilbage som et ”name-word (non-

word)” 1003 , der insisterer på dets plads i sproget, om end det dér ikke 

(længere) giver mening. Måske er bønnens begivenhed på en lignende måde 

uoversættelig? 

En sidste ting skal nævnes med hensyn til spillets tematik. Det er i det 

foregående belyst, hvorledes Nancy orienterer sig i forhold til et cum, der 

antages implicit i kristendommen som historisk, bibelsk og dogmatisk 

komposition. Dette cum vil han med sin dekonstruktion holde i spil – ikke 

nødvendigvis i kristendommen som sådan, men i ”Vesten”’s hjerte. Og hvor 

let den afmytologiserede bøn end måtte være skitseret, så er også dén i helt 

konkret forstand en komposition. Ikke en statisk komposition, men den 

koreograferede artikulation af en vedvarende forskelssættelse. Også af den 

grund er en beskæftigelse med denne bøn ifølge Nancy intet mindre end ”a 

categorical imperative”.1004 

Afhandlingen skal kort sammenfatte iagttagelserne med hensyn til bøn 

som et eksempel på en kenotisk handling og derefter rekapitulere vedrørende 

kapitlets overordnede spørgsmål. 
 

6.3.5. Bøn som kenotisk handling 

Alt efter hvem man er, kan det begrædes eller bifaldes men ikke nægtes, at i 

en sekulariseret verden kan bøn forekomme at være som et relikvie tømt for 

mening. Nancy beskriver da også den afmytologiserede bøn som ”this 

emptied remnant of prayer”. 1005  Utallige forhold (hvoraf 

afmytologiseringsprogrammet blot er ét blandt mange) har udefra bidraget 

til denne tømning. Nancys væsentlige påstand er imidlertid, at den også sker 

indefra og at ”Vesten” (herunder kristendommen) ikke kommer til ende med 

den: tømningen – selv-afkaldet – varer ved. At følge med i denne bevægelse 

fører dermed ikke til et lineært yderpunkt (jævnfør den ”dårlige” 

uendelighed) og dog er det bydende nødvendigt, at vi bevæges. For 

nothing today is more important than this: to empty and let be emptied out all our 

prayers that negotiate a sense, an issue, or a repatriation of the real within the narrow 

confines of our faded humanisms and clenched religiosities, in order that we may 

 
1002 Tilsvarende tanker gør Nancy sig i Le Partage des voix (1982), hvor han læser Platons 

Ion og afdækker, hvordan teaterkunstens og den filosofiske dialogs mise-en-scène er 

forudsætning for en mise-en-abyme. 
1003 Ibid., 117. 
1004 PD, 138. 
1005 PD, 138. 
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merely open speech once again to its most proper possibility of address, which also 

makes up all its sense and all its truth.1006 

 

Generelt i sit værk og også konkret i “Prayer Demythified” er Nancy 

forbeholden overfor alle afskygninger af ”fanaticisms”. 1007  At han selv 

formulerer sig ret højtravende her ved tekstens afslutning, er dermed en 

undtagelse, der må ses i lyset af forsøget på at relatere bønnens tematik til 

det begreb om verden og mening (sense), der ses i en bred vifte af hans 

tekster. Egentlig er dette ganske oplagt med tanke på bestemmelsen af verden 

som ”a totality of meaning [sens]”1008, hvor sense som nævnt er at forstå som 

”[t]he possibility of transmission from one place to another”.1009 Bøn er jo 

netop en ”passing-to-the-outside, and passing-to-the-other”.1010 Og dog er 

bønnen ikke en del af tilgængelighedens og brugens verden. Dén verden er 

bønnen trukket tilbage fra i kraft af liturgiens ”know how” herunder den 

”precision of the image” ved hvilken, bønnen er ”lightly sketched out”. Deri 

rummes endnu et aspekt af bønnen som brud; et brud mellem den verden, 

bønnen er i og den verden, bønnen (bibelsk formuleret) er af.1011 Her kan 

gribes tilbage til ”Notes on the Sacred”, hvor Nancy beskriver en række 

handlinger, der bryder med en formålsrettet kontinuitet. Handlingerne gør, 

men ”hvad” de gør, er ingen-ting. Og hvad de er, er ingen-ting. Eller rettere 

(i forlængelse af ”Prayer Demythified”): næsten ingen-ting. For den 

afmytologiserede bøn er jo. Som et hoc est midt i verden. Hverken mere eller 

mindre. Dermed er den på en mærkelig måde en dobbelt skuffelse.  

En skuffelse, der i første forstand har at gøre med, hvad Nancy 

karateriserer som ”Vesten”’s uendelige begær. Han skriver: ”The anxiety, 

the desire to see, touch, and eat the body of God, to be that body and be 

nothing but that, forms the principle of Western (un)reason”.1012 Men vi 

(“Vesten”) stiller os ikke tilfredse med, hvad vi ser, berører eller spiser og 

vil derfor altid have enten mere eller mindre: “This, this… this is always too 

much, or too little, to be that”.1013 ”This” skuffer altså. 

Men den afmytologiserede bøn skuffer denne skuffelse. For den 

forudsætter intet ”that” og er selv ”this”. Den er – som Fra Angelico’s fresko 

 
1006 Ibid. 
1007 Ibid., 137. 
1008 CW, 64 (min henvisning til den franske tekst i kursiv jf. Nancy 2002b, 79). 
1009 Ibid., 52. 
1010 PD, 138. 
1011 Joh 15,19 og 17,14-15 samt 1 Joh 4,4-6. 
1012 C, 5. 
1013 Ibid., 5. 
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– et hoc est, præget af en ”odd particular aridity”1014, der bekræfter overfor 

”seekers-after-representation that there’s ’nothing there’”.1015 Og hvad det 

bedende subjekt angår, så giver heller ikke det noget fra sig. Det er hverken 

mere eller mindre end et hoc est midt i verden. Men dette hoc est markerer 

diskret og dog eksakt 1016  dets egen grænse, hvorfor der i afhandlingens 

sammenhæng tegner sig den mulighed, at det kan hævdes som helligt.1017 

Det komplekse forhold mellem berøring og grænsedragning har præget 

afhandlingen som helhed dels med hensyn til den foreløbige, formale og 

minimale bestemmelse af det hellige, dels idet undersøgelsen af grænsens 

formale og dynamiske status har udgjort et pejlemærke. Distinktion, 

dobbeltdistinktion og det distinkte er således de skiftende skikkelser, 

grænsedragningen undervejs har vist sig igennem. Det distinkte (med andre 

ord: det hellige) er u-berørligt (”impalpable)” og unddrager sig for sin del 

berøring, idet det er ”withdrawn and set apart by a line or trait”. En 

tilsvarende dynamik er karakteristisk for det cartesianske subjekt, hvorom 

det gælder, at ”it withdraws itself, and this happens to it, at the extreme point 

of its fabulation – of its saying – […]”. 1018  Med læsningen af ”Prayer 

Demythified” er tilvejebragt eksempler på, at den afmytologiserede bøn 

ifølge Nancy er kendetegnet ved en lignende dynamik. Deraf følger 

spørgsmålet: kan det hellige hævdes at være virksomt i den afmytologiserede 

bøn? Og deraf afhandlingens svar: ja. For under forudsætning af, at den 

afmytologiserede bøn iagttages som en differeret enhed af det forskellige 

(logos og res, handling og afståelse fra handling, selv-afkald og selv-

tilblivelse) og såfremt Nancys distinkte anerkendes som det hellige, så er 

afhandlingens påstand, at dette hellige er virksomt i hjertet af den 

afmytologiserede bøn, idet det bedende subjekt lader sig indfælde i 

dobbeltdistinktionens dynamik. Denne bøn er således i sig selv ingen-ting 

uden den begivenhed som hvilken, det bedende subjekt hengiver sig til selv-

fortabelsens kunst og vilkår og det må derfor i egentlig forstand være i eller 

som dette subjekt, at det hellige kan hævdes som virksomt. Dette bedende 

subjekt er imidlertid i ”sig selv” heller ingen-ting; blot et hoc est, der i og 

med bønnens skitse aftegner en grænse midt i tilgængelighedens og brugens 

verden. Men skal det bedende subjekt kunne være det ingen-ting, det trods 

alt ”er”, da må denne grænse ikke berøres. 

 
1014 Didi-Huberman 2005, 14. 
1015 Ibid., 17. 
1016 Ordet ”eksakt” anvendes ofte af Nancy og blandt andet derfor er det valgt her. 
1017  Se eks.: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/video-vaekker-debat-om-

kirkerummets-hellighed. 
1018 ES, 87. 
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Inden teksten ”Noli me tangere: On the Raising of the Body” læses, skal 

en ekskurs ganske kort markere, hvor afhandlingen ser og ikke ser 

perspektiver for et videre arbejde. En rekapitulation vil endvidere 

opsummere de spørgsmål, indeværende kapitel har rejst.  

 

Ekskurs 

Bøn og metafysikkritik er to størrelser, der umiddelbart strider logisk imod 

hinanden. Men gennem en sondring mellem idolatri og ikon har for eksempel 

Jean Luc Marion forsøgt at redegøre for bøn som dette at være 

kommunikativt rettet i lovprisning uafhængigt af den lovpristes (det vil sige 

Guds) væren.1019 Og Derrida skriver i ”How to Avoid Speaking: Denials” om 

en “ren” bøn, der “will avoid empty deliria and prattling, by addressing itself 

from the start to the other ….”1020 I begge tilfælde er spørgsmålet, om der 

trods den metafysikkritiske intention alligevel ikke gør sig en art negativ 

teologi gældende som forudsætning for bønnen. I forlængelse af 

afhandlingen kunne det være relevant at forfølge spørgsmål som dette. 

Tilsvarende kunne et arbejde med særligt fokus på Nancy afdække, om 

hans værk og tænkning er inspireret af den franske, spirituelle tradition. I så 

fald ville for eksempel George Pattisons A Phenomenology of the Devout 

Life kunne bidrage. Pattison refererer blandt andet til den franske, romersk-

katolske biskop François Fénelon, hvis kontemplationer angående forholdet 

mellem Gud og menneske udspilles med ydmygheden som refleksionspunkt 

og formuleres som et forhold mellem væren og intet: ”There are only two 

truths in the world, that concerning God being all and that concerning the 

creature being nothing [rien]; for humility to be genuine, it is necessary for 

us… to remain in our place, which is to love and to be nothing”.1021 Pattison 

anfører, at den ”nothingness”, der er tale om i Fénelons kontemplation, ikke 

bør ses i et gradueret forhold til ”the great chain of being”, men snarere kan 

betragtes i lyset af den religiøse fromhedspraksis som en mulighed for et nyt 

og mere direkte forhold til Gud gennem en ”annihilation of self-will”.1022 

Afhandlingen udelukker ikke, at Nancy qua sit franske ophav kan være 

inspireret af tanker som disse, ligesom han efter eget udsagn er bekendt med 

for eksempel Jean Daniélous og Jean Gouvernaires teologiske tanker.1023 

 
1019 Se f.eks.: Marion, Jean Luc 2012 [1982]. God Without Being. Chicago: University of 

Chicago Press. 
1020 Citeret i: Jucá 2018, 45. 
1021 Pattison 2017, 177. 
1022 Ibid., 177f. 
1023 Se ”Appendiks A”. 
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Sidstnævnte skriver i ”Prier”: ”Ma prière a touché son destinataire et j’ai été 

touché par lui”.1024 I et arbejde med særligt fokus på genealogien i Nancys 

værk og tænkning kunne det være interessant at afdække disse mulige 

sammenhænge. 

En videre beskæftigelse med bønnens tematik vil med fordel kunne 

udfoldes gennem et skærpet blik for sondringen mellem a- og ek-. Hvor den 

apofatiske, negative teologi er karakteriseret ved et privativt a- (Gud som 

apeiros (uendelig), akatalēptos (ubegribelig), arrētos (uudsigelig) m.v.), er 

den ovenfor skitserede kenotiske bøn artikuleret gennem ekstensionens, 

ekspositionens og ekskriptionens dynamik. Den kenotiske bøn rummer 

således et affirmativt aspekt, der gør, at den ikke bør forveksles med for 

eksempel kvietisme. 

 

Rekapitulation; spørgsmål 

I forlængelse af læsningen af Nancys tese om kristendommens selv-

dekonstruktion overvejer afhandlingen i indeværende kapitel, om det hellige 

(i skikkelse af det distinkte) kan ses som et aspekt af en kenotisk begivenhed 

som hvilken, Gud finder sted. Overvejelsen angår spørgsmålet om de 

liturgiske handlinger som et muligt (ikke)sted for kristendommens (og 

dermed mono-’s) selv-dekonstruktion, idet disse forhold er iagttaget med 

særligt fokus på kenosis-dynamikken. I læsningen af ”The Image – the 

Distinct” er identificeret en dobbeltdistinktion ved hvilken, ”the same 

differ[s] in itself from itself” 1025  og med ekskursen til Didi-Hubermans 

kunstfilosofi er tillige aftegnet en mulighed af denne selv-differens som en 

forskel på samme sted på et givent billedes flade artikuleret ved en 

materialitetens egendynamik. Der er i forlængelse heraf (og med afsæt i 

læsningen af ”Prayer Demythified”) fremdraget muligheden af, at det 

liturgiske subjekt vedvarende stadfæster dets egen selv-udslettelse i og med 

den dobbeltdistinktion, det selv er. Dette subjekt er i afhandlingens 

overordnede sammenhæng blandt andet blevet bestemt som en topografi i 

betydningen et dynamisk felt af kræfter i spil og med indeværende kapitels 

fokus på den liturgiske begivenhed tegner der sig nu muligheden af et 

bekræftende svar på Nancys spørgsmål med hensyn til kristendommens Gud:  

Could we […] in fact be dealing with a question of place, of distinct location (lieu) 

and not with a question of being?1026 

 

 
1024 Gouvernaire  1972, 549. 
1025 ID, 9. 
1026 Ibid., 114. 



 Kapitel 6 - Kenotisk liturgi 269 
 

 

 

Afhandlingen bestemmer således dette distinkte sted som liturgiens 

topografiske subjekt; et subjekt, der i kraft af en liturgisk ”know how” 

artikulerer og selv ”er” den begivenhed som hvilken, det selv (og ”Gud”) 

(ikke) kan finde sted. Der melder sig på denne baggrund en række spørgsmål. 

Det første angår den bevidste og strukturerede praksis, der i kunstens 

verden er en håndværksmæssig selvfølge, men som i det liturgiske felt er et 

langt mere følsomt emne. For hvis en reflekteret sproglig og/eller kropslig 

figur kan etablere forudsætninger for en begivenhed, der ”er” nærvær ”her” 

rettere end at gentage et nærvær, der ”er” ”dér”, betyder det så i yderste 

konsekvens, at liturgien kan koreografere ”Gud”? Afhandlingens svar er her 

ikke et utvetydigt ja. Dertil er den trods alt for langt indskrevet i en luthersk 

tradition, der anerkender de kristologiske implikationer af udsagnet ”Spiritus 

enim spirat, ubi vult, non ubi nos volumus”.1027 ”Gud” (i navnets videste 

forstand) lader sig med andre ord ifølge Luther ikke koreografere. Og dog 

hævdes i den lutherske tradition en dynamisk sondring mellem Ord og Ånd, 

der af Prenter forklares på følgende måde: 

Hvor ordet er, følger Ånden snart - og det vil sige: uvægerligt - derefter. Men Ånden 

kommer først, når ordet er gået forud. Det er ikke uden betydning at bemærke, at 

rækkefølgen ikke kan byttes om. Det hedder altid: først det ydre ord, dernæst - snart - 

Ånden med det indre ord.1028 

 

Selvom afhandlingen løbende har hævdet en gensidighed i 

forskelssættelsens dynamik, der omgår spørgsmålet om et oprindelsens 

”først-så”, så insisteres ikke desto mindre på en materialitetens (teologisk 

talt: det ydre Ords) nødvendighed og uomgængelighed. Prenter skriver i den 

forbindelse, at ”[e]n ånd som vilde virke uavhængigt av dette bestemte, ydre 

ord om den inkarnerede Logos, vilde ikke være Jesu Kristi Ånd”. 1029 

Afhandlingen finder her belæg for at hævde en bevidst og struktureret 

liturgisk praksis’ berettigelse af genuint kristologiske grunde. En liturgisk 

”know how” behøver med andre ord ikke at ses som en modsætning til, at 

Ånden virker når og hvor Gud vil, men er snarere udtryk for en anerkendelse 

deraf. Dette skal uddybes under ”Afslutning”. 

Et andet spørgsmål har meldt sig angående de kenotiske handlinger: er det 

”særlige” handlinger, der bryder med det samlede liturgiske forløb eller er 

der snarere tale om, at det liturgiske forløb bryder med ”sig selv”? En 

 
1027 Prenter 1946, 255. Med henvisning til: Luther (LW XIV, 681, 20).   
1028 Prenter 1946, 116. 
1029 Ibid., 119. 
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undersøgelse af et samlet liturgisk forløb (for eksempel en højmesse) er ikke 

mulig inden for afhandlingens rammer, men nogle perspektiver for et sådant 

videre arbejde skal skitseres under ”Afslutning”. Med læsningen af ”Prayer 

Demythified” er imidlertid taget et første skridt i retning af en sådan 

undersøgelse og konkret kan derfor spørges: bryder Nancys 

afmytologiserede bøn med ”sig selv”? Ja. Den afmytologiserede bøn udgør 

et oxymoron og er dermed et både-og, hvorved bønnen bryder med den 

mytologi, den monoteistiske Gud ”selv” bryder med. Dertil kommer, at 

bønnen som liturgisk handling på en trefoldig måde bryder med ”sig selv”: 

som symbolsk, religiøs ”signification” (sense i betydningen mening), som 

fysisk-kinetisk begivenhed (sense i betydningen sansning) og som 

egendynamikkens ”tenuous vibration” og ”addressing” (sense i betydningen 

retning). I en dobbeltbevægelse af bevarelse og ødelæggelse ”er” bønnen alt 

dette på samme tid og sted. Den er en differensstruktur ved hvilken, det 

bedende subjekt selv-fortabende eksponeres og sættes i spil. Under 

”Afslutning” skal disse indsigter relateres til afhandlingens indledende 

redegørelse for det folkekirkelige landskab liturgiske positioner. 

Et tredje og mere omfattende spørgsmål har at gøre med afhandlingens 

overordnede forsøg på en metafysikkritisk gentænkning af det kristne 

gudsbillede i dets enhedskarakter. Denne gentænkning er i indeværende 

kapitel fokuseret i den liturgiske begivenhed (konkret: den afmytologiserede 

bøn) som enhed. Enheden er imidlertid artikuleret som en selv-differens 

udvirket ved den implicitte dobbeltdistinktion, der i læsningen af ”The Image 

– the Distinct” er identificeret som det distinkte (det hellige). Konkret har 

dette betydet, at der i indeværende kapitel er anført muligheden af, at 

bønnens brudte selv-udsigelse (og dermed det bedende subjekts hoc est) 

skaber et sted, der markeres som helligt. Samtidig hævdes altså muligheden 

af, at dette hellige (ikke)sted artikulerer den ene Guds (mono-’s) selv-

dekonstruktion. Under ”Afslutning” skal disse forhold opsummeres. 
 

Inden da gøres enkelte nedslag i Nancys tekst ”Noli me tangere: On the 

Raising of the Body”. 

 

6.5 ”Noli me tangere” 

”Noli me tangere: On the Raising of the Body” læses især med henblik på at 

imødekomme en helt forståelig indvending mod valget om at lade det hellige 

bestemme som det, der ikke må berøres og ikke lader sig berøre. For 

kristendommen er jo en berøringens religion par excellence. Derrida skriver 

således i On Touching, at ”one can take the Gospels for a general haptics”, 

hvorefter han  som i et katalog opregner alle de steder i Det Nye Testamente, 
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hvor Jesus enten selv berører eller bliver berørt.1030 Men ét sted markeres en 

grænse og det er i Johannesevangeliets opstandelsesberetning, hvor Maria 

Magdalene genkender Jesus, hvorefter han siger: ”Hold mig ikke tilbage” 

eller (som passagen er gengivet i tidligere autoriserede oversættelser) ”Rør 

ikke ved mig” (Joh 20,17). Begge oversættelser kan retfærdiggøres ud fra 

den græske originalteksts mē mou aptou, mens det blot er den ene betydning, 

der er båret videre i Vulgata’s latinske noli me tangere.1031 Hvorom alting er: 

imellem Jesus og Maria er en grænse trukket og i ”Noli me tangere” skriver 

Nancy således om de to kroppe som en differeret enhed: 

Noli me tangere is the word and the instant of relation and of revelation between two 

bodies, that is, of a single body infinitely altered and exposed both in its fall [tombée] 

as well as in its raising.1032 

 

Nancys pointe er, at den grænse, der trækkes imellem de to, der er ét, løber 

igennem evangeliet som helhed og ”Noli me tangere” er dermed på mange 

måder en sammenfatning af hans læsning af kristendommens tekst. ”Noli me 

tangere” skal ikke nærlæses, men enkelte nedslag kan belyse afhandlingens 

association af det hellige og berøring samt bidrage til de foregående 

overvejelser vedrørende en mulig kenotisk liturgi, ligesom de giver en 

antydning af, hvad opstandelse betyder i Nancys haptik.  

I en indledende passage i ”Noli me tangere” anvender Nancy en 

transkategorial semantik, hvor bibelsk narrativitet, haptik og liturgi går i ét. 

Han skriver: 

in a certain sense, nothing and no one is untouchable in Christianity, since even the 

body of God is given to be eaten and drunk. […] As such, the scene of Noli me tangere 

would be an exception, a theological hapax, or it would demand that the two phrases 

Hoc est corpus meum and Noli me tangere be thought together, in a mode of oxymoron 

or paradox.1033 

 

Oxymoronet som dynamisk struktur er i det foregående mødt i skikkelse 

af den sammentrækning henholdsvis synkope, der udgør et tilblivelsens og 

tilintetgørelsens moment i så vel det cartesianske subjekt som i corpus, 

ligesom det er relateret til den afmytologiserede bøn. Nu tids- og stedfæstes 

 
1030 Derrida 2005a, 100-103. 
1031 I Nova Vulgata fra 1979 oversættes med noli me tenere. I både den latinske og den 

danske nyoversættelse ses således en forskydning fra ”ikke-røre” til ”ikke-holde tilbage”. 

Se i øvrigt: Rocca 2019, 202-6. 
1032 NT, 48. 
1033 Ibid., 14. 
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dette moment i den bibelske beretning, hvor den opstandne Jesus træder frem 

og viger tilbage i en tilsvarende dynamik. Inden de liturgiske implikationer 

af dette skal drøftes, er det oplysende at følge, hvordan haptikken også udgør 

et prisme for Nancys udlægning af den kristne opstandelsesforestilling.   

Nancy abonnerer ikke på en forestilling om, at endelighedens vilkår ved 

opstandelsen ophæves i et andet, evigt liv. Derimod ser han dette vilkår 

stadfæstet som den dødes (dødens) udødelighed. Om forholdet mellem død 

og opstandelse skriver han således med en påfaldende fysisk-kinetisk 

bogstavelighed: 

Neither regeneration, reanimation, palingenesis, rebirth, revivification, nor 

reincarnation: but the uprising, the raising or the lifting as a verticality perpendicular 

to the horizontality of the tomb […]. The lifting […] makes the truth of life rise in it, 

the truth of all life insofar as it is mortal, and of every life insofar as it is singular. It is 

vertical truth, incommensurable with the horizontal order in which dead life is reduced 

to material remains.1034 

 

Opstandelse er således forstået ikke en tilbagevenden til liv i betydningen 

et kontinuum af liv gennem død. Det er et andet liv, et andet nærvær, der 

midt i gravens horisontalitet rejser sig vertikalt. Der hævdes med andre ord 

ikke en dødens dialektik eller medieren, men derimod en 

inkommensurabilitet der i det foregående også er set med hensyn til 

subjektet. Opstandelse er dermed også dette, at det andet menneske viser sig 

som helt og fuldt ”andet” i og med dets forsvinden. 

Omend det ikke formuleres eksplicit, så er der i denne forståelse af dødens 

uomgængelighed et markant etisk aspekt. Den døde er som før og dog 

alligevel slet ikke. Han eller hun er på en særlig måde nu helt sin egen og 

hverken kan eller må fastholdes: ”To touch him or to hold him back would 

be to adhere to immediate presence”.1035 Som død træder den afdøde således 

i sandhed frem ved en stadig tilbagetrækning: 

Its being and its truth as arisen are in this slipping away, in this withdrawal that alone 

gives the measure of the touch in question: not touching this body, to touch on […] its 

eternity.1036 

 

I denne udlægning af det kristne opstandelsesbudskab er Nancys 

metafysikkritik konsekvent. Der er ikke en anden verden, ”hvori” den døde 

kan leve videre. Lige så lidt er der et andet nærvær ”dér”, der kan 

kompensere for et fravær ”her”. Det nærvær og fravær, metafysikken har 

 
1034 Ibid., 18. 
1035 Ibid., 15. 
1036 Ibid. 
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bestemt binært, dør på korset. Men det dør ikke én gang for alle; det dør som 

den vedvarende kenosis, der i det bibelske narrativ eksplicit anskueliggøres 

som den tomme grav og siden reartikuleres ved opstandelsen som ”kenosis 

continued”.1037 Som med den kristne forkyndelse, hvorom det gælder, at 

”hvad”, der forkyndes, er ingen-ting blot dette, at forkyndelsens ophør 

forkyndes, således gælder det også med hensyn til åbenbaringen af den 

tomme grav: ”Revelation […] reveals that there is nothing to show”.1038 

Nancy understreger i den forbindelse den sondring mellem tro og 

overbevisning, der i det foregående er fremdraget: ”It is as if faith consisted 

in trusting the emptiness as such”.1039 

Her melder det liturgiske spor sig på ny. For i en længere passage skriver 

Nancy om den tomme grav: 

No, nothing is available here: don’t try to seize upon a meaning for this finite and 

finished life, don’t try to touch or to hold back what essentially distances itself and, in 

distancing itself, touches you with its very distance. […] It is as though it were 

touching you while permanently disappointing your expectations, touching you with 

what makes rise up before you, for you, even that which does not rise up. This uprising 

or insurrection is a glory that devotes itself to disappointing you and to pushing your 

outstretched hand away.1040 

 

Transkategorialiteten tillader her en læsning af det kristne 

opstandelsesbudskab således, at opstandelse hævdes som et ingen-ting 

(”nothing”) i verden. Et ingen-ting, der ikke desto mindre rejser sig 

uomgængeligt, uberørligt med en egen kraft (”a glory”) og derved modstår 

ethvert forsøg på tilegnelse. En kenotisk liturgi kan med fordel tænkes i 

forlængelse af en sådan opstandelse. 

Således betragtet må en kenotisk liturgi uvægerligt skuffe enhver, der 

kommer med en forventning om at se, berøre eller spise et ”this” eller ”that”. 

For det første fordi dette altid vil være mere eller mindre end liturgiens hoc 

est. Og for det andet fordi dette hoc est om end set, berørt og spist unddrager 

sig tilegnelse som mening, sandhed og væren. Den kenotiske liturgi trækker 

således diskret men dog eksakt en grænse, idet den skubber vores udstrakte 

hånd væk med et noli me tangere. 

Et sådant noli me tangere er nødvendigt, hvis ikke berøring skal 

korrumpere til, hvad Nancy beskriver som ”adhesion”, ”sticking”, 

 
1037 Ibid., 26. 
1038 Ibid., 45. 
1039 Ibid., 28. 
1040 Ibid., 16. 
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”agglutination”, ”identification, fixation, property” og ”immobility”. 1041 

Omvendt er den kenotiske liturgis noli me tangere ikke at forstå som 

immunisering. Snarere er den en anvisning på eller en bøn om takt. Takt 

forstået som en (ikke)berøring eller som ”a touching that does not absorb but 

moves along lines and recesses, inscribing and exscribing the body. A 

mobile, instable caress”.1042 En sådan berøring synes faktisk at skildres i 

mange kunstneriske afbildninger af scenen mellem Jesus og Maria. I ”Noli 

me tangere” analyserer Nancy således en række af disse værker, idet han 

bemærker, at de ofte er kendetegnet ved en flertydighed (eller med Didi-

Huberman: flerfoldighed), der særligt kommer til udtryk i spillet mellem de 

afbillede hænder. Dels mellem Marias hænder, der rækker ud, mens Jesu 

hænder afviser, dels mellem Jesu egne hænder: ”he is blessing her at the 

same time as he is holding her at a distance” eller ”one is pointed toward the 

sky, and the other is stopping the woman in order to return her to her 

mission”. 1043  I malerkunsten er denne evne til at komponere et 

modsætningernes spil udslag af en faglig, håndværksmæssig ”know how”. 

Oversat til den liturgiske praksis kunne der være et potentiale i at opsøge 

lignende, dynamiske brydningsfelter, hvor de enkelte handlinger gør flere 

ting på samme tid. Flerfoldigheden vil i så fald ikke kunne betyde hvad som 

helst, men snarere være åbningen af et fortolkningens rum i en fælles midte. 

Det er et sådant rum, den kenotiske liturgi værner om. Den skuffelse og 

afvisning denne liturgi umiddelbart melder sig som, er således også at 

betragte som en frihedens mulighed: 

You hold nothing; you are unable to hold or retain anything, and that is precisely what 

you must love and know.1044 

 
1041 Ibid., 50. 
1042 C, 45f. 
1043 NT, 32. 
1044 Ibid., 37. 
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På baggrund af en redegørelse for positioner og brudflader i det 

folkekirkelige landskab i Danmark og med særlig opmærksomhed på en 

aktuel debat vedrørende liturgisk fornyelse peger afhandlingen på 

nødvendigheden af en metafysikkritisk gentænkning af det kristne 

gudsbillede i dets enhedskarakter, før der træffes liturgiske valg, hvad enten 

disse måtte angå udarbejdelse af nye alternative gudstjenesteformer eller 

bevarelse af det kendte, klassiske ritual. Eftersom det helliges tematik synes 

at kalde det kirkelige landskabs positioner særligt tydeligt frem, er 

afhandlingens forsøg på den anførte gentænkning fokuseret i en foreløbig, 

formal og minimal bestemmelse af det hellige som det, der ikke må berøres 

og ikke lader sig berøre. De to spor – metafysikkritik og haptik – mødes i 

Nancys værk og tænkning, hvorfor et udvalg af hans tekster har udgjort 

afhandlingens refleksionsramme. Der er med henvisning til Bader og 

Heidegger argumenteret for afhandlingens filosofiske snarere end eksplicit 

teologiske tilgang. Bader forener en systematisk teologisk læsning af de 

bibelske og dogmatiske tekster med den strukturalistiske og 

poststrukturalistiske sprogfilosofis indsigter og afdækker derved, hvorledes 

blandt andet Luthers korsteologi afspejler et særligt blik for de bibelske 

teksters selv-differens. Afhandlingen finder blandt andet heri et belæg for at 

lade den filosofiske dekonstruktion bidrage til en gentænkning af den 

dogmatiske begrebsdannelse. Videre gælder, at frem for en system-ekstern 

metode har afhandlingen valgt at lade dens tilgang bero på sagen selv, hvilket 

i lyset af det helliges tematik vil sige i overensstemmelse med en vis takt. 

Dette valg er yderligere begrundet med henvisning til det metodiske princip, 

der introduceres i Heideggers tidlige forelæsninger som den såkaldte formale 

indikation. I anderkendelse heraf har afhandlingen været tilbageholdende 

med at parafrasere og begrebsliggøre læsningen af Nancy; i stedet er tilstræbt 

en foreløbighed og uafgjorthed, der i Heideggers sammenhæng identificeres 

i den tidlige kristne religiøsitet og tidsforståelse, for så i hans egen tænkning 

at videreføres som et særligt fokus på historicitetens og endelighedens 

ruinøse vilkår. Parallelt hermed er det med henvisning til Baders 

bestemmelse af læsning som ”Selbstdiskretion” samt til den filosofiske 

dekonstruktions forståelse af tekst anført, hvorledes afhandlingen betragter 

dette at læse ikke som et udefrakommende greb, men som en aktivitet 

konstitueret ved en forskelssættelse, der altid allerede sker i teksten. Nancys 

haptiske semantik har imidlertid udgjort en særlig udfordring og før hans 

tese om kristendommens selv-dekonstruktion har kunnet læses, er 

afhandlingen derfor gået en omvej over teksten Ego Sum. Corpus, Anima, 

Fabula på baggrund af hvilken, en række formale træk er uddraget og siden 

yderligere beskrevet i afhandlingens nomenklatur. Som Heidegger betoner 

enhver begrebsdannelses foreløbige karakter, således er de formale træk også 
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for Nancys vedkommende udtryk for en dynamisk og transkategorial 

bestemmelse af hans filosofiske genstand, hvilket blandt andet betyder, at 

subjektet (corpus) iagttages som en kompleks selv-berøring. Eftersom 

kristendommen ifølge Nancy ”er” et subjekt, så har det haptiske vokabular 

tilladt afhandlingen at åbne tesen om kristendommens selv-dekonstruktion 

indefra. Sagt på en anden måde: Nancy er læst ved hjælp af Nancy. Dette er 

markeret gennem henvisninger til nomenklaturen i afhandlingens noter samt 

i rekapitulationer undervejs. Nancy forholder sig imidlertid ikke eksplicit til 

det kristne gudsbillede. Hans egentlige interesse er den filosofiske tankes 

selv-forhold, idet han spørger til den enhedsstruktur (mono-), der er 

”Vestens” (og dermed kristendommens og filosofiens) mulighedsbetingelse. 

I kristendommens historiske, bibelske og dogmatiske artikulationer finder 

han en adgang til dette mono- og mere specifikt til den ”ressource”, der som 

en vedvarende ustabilitet bevirker, at mono- hævdes som dynamisk, brudt 

begivenhed (akt) snarere end som enhedsmæssig væren (substans). Ved at 

følge Nancys læsning af kristendommens tekst (herunder blandt andet 

creatio ex nihilo-dogmet og kenosis-dynamikken) har afhandlingen således 

fundet en adgang – ikke til det kristne gudsbillede i klassisk bibelsk og 

dogmatisk forstand – , men til en metafysikkritisk læsning af dette 

gudsbilledes artikulationer som blandt andet skabelse og inkarnation. Nancy 

læser uafhængigt af konfessionelle og receptionshistoriske positioner, 

hvilket forlener hans tekster med en dristighed, der kan kritiseres for at være 

uforpligtende, men som omvendt åbner perspektiver for afhandlingens 

anliggende. Når Nancy således for eksempel i sin læsning af 

skabelsesdogmet bestemmer ”Gud” som artikulation og dermed som 

”nothing other […] than this with itself”1045, så følger deraf, at denne selv-

artikulation ikke blot finder sted, men skaber sted, idet dette ”with” (”Gud”) 

dog udslettes i eller som verden. Tilsvarende læser Nancy for eksempel 

inkarnation således, at mennesket bliver menneske, idet ”God effaces 

himself in that man […]. Mankind is the abandonment of God”.1046 Sådanne 

læsninger rummer naturligvis teologiske udfordringer, men afhandlingen har 

valgt at ikke imødegå Nancy med kritisk sekundærlitteratur udefra for i 

stedet at forfølge de brudflader, hans tekster identificerer. Således er 

kristendommens tekst læst ved hjælp af den differensstruktur som hvilken, 

Nancy ser det filosofiske subjekt og dermed er der altså i kristendommens 

artikulationer afdækket en dobbeltbevægelse af bevarelse og ødelæggelse, 

der vedvarende destabiliserer subjektet og kristendommen indefra. Enheden 

brydes med andre ord af en implicit dynamik, der i afhandlingen er 

 
1045 IM, 40. 
1046 IM, 30. 
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identificeret gennem de formale træk grænse, distinktion og 

dobbeltdistinktion samt i det afsluttende kapitel tillige som det distinkte (der 

er Nancys navn for det hellige). Afhandlingen hævder, at denne dynamiske 

forskelssættelse ”er” den ressource, Nancy spørger efter i ”Vestens” 

enhedsparadigme og dermed dét, hvorved kristendommens selv-

dekonstruktion finder sted. Forskelssættelsen er i sig selv ingen-ting, men 

gør sig gældende i en art topografi, nærmere bestemt i eller som et dynamisk 

felt af kræfter i spil. Der tegner sig følgelig den mulighed, at denne 

topografiske begivenhed kan læses som mono-s og dermed Guds selv-

overskridelse og selv-afkald. I det afsluttende kapitel overvejes det, om 

stedet for dette selv-afkald kan være den kristne liturgi og der skitseres derfor 

en mulig kenotisk liturgi. Med inddragelse af Nancys (og Didi-Hubermans) 

kunstteoretiske refleksioner redegøres for et billedets brud i betydningen en 

materialitetens egen-dynamik, der unddrager billedet fra en tilegnelse som 

betydning. I den forbindelse henvises til den kunstneriske praksis som en 

”know how” beroende på en kunnen og ikke-kunnen, hvilket også beskrives 

som en selv-fortabelsens kunst. Afgørende i afhandlingens sammenhæng er, 

at denne paradoksale praksis iagttages som en dynamik af selv-differens, i 

hvilken det distinkte (det hellige) er virksomt i en kiastisk struktur af 

fremtræden-og-tilbagetrækning, hvorved billedet på samme tid bevares og 

ødelægges. Følgelig overvejes denne dynamik som en mulighed også for den 

liturgiske praksis; det distinkte (det hellige) læses derfor som et henholdsvis 

passivt og aktivt aspekt af den liturgiske handlings selv-dekonstruktion. Et 

andet udtryk for denne dobbeltdistinktionens dynamik er (jf. afhandlingens 

titel) det helliges dekonstruktion. Med afsæt i en læsning af Nancys tekst 

”Prayer Demythified” overvejes bøn som en mulig kenotisk handling, der 

bryder med en formålsrettet kontinuitet. Som handling er den ganske vist 

”lightly sketched out”, men hvad den gør, er ingen-ting. Uformående 

kommer det bedende subjekt til kort i forsøget på at udsige ”sig” og 

stadfæstes dermed tillige som ingen-ting. Men idet subjektet igennem 

bønnens skitse og (ikke)udsigelsen lader sig (og Gud?) eksponere for dets 

egen tilblivelse og udslettelse, så er det dog et hoc est, der aftegner dets egen 

grænse midt i tilgængelighedens og brugens verden. Hvis det bedende 

subjekt skal kunne være det ingen-ting, det trods alt ”er”, da må denne 

grænse imidlertid ikke berøres, hvorfor subjektet også udgør et noli me 

tangere. Heraf følger, at bønnens (og dermed det bedende subjekts) hoc est 

skaber et (ikke)sted, der markeres som helligt og som artikulationen af den 

ene Guds (mono-’s) selv-dekonstruktion. 
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I lyset af det helliges tematik har afhandlingen tilstræbt en tilgang 

kendetegnet ved takt og Heideggers formale indikation har udgjort den 

metodiske ækvivalent hertil. Ruin skriver om den formale indikation, at den 

har en ”forbydende karakter”, hvilket blandt andet betyder, at den filosofiske 

begrebsdannelse kun sker ”tentativt i retning af en mulig fuldbyrdelse”. I 

afhandlingens sammenhæng har dette bevirket, at det hellige in se 

tilsyneladende ikke har været et emne for størstedelen af arbejdet. Og dog 

har det. Forholdet mellem berøring og ikke-berøring har nemlig været 

retningsgivende for ethvert valg herunder omvejen over Ego Sum og 

nomenklaturen. Og selvom det hellige ikke direkte har været kaldt ved navn, 

så har den foreløbige, formale og minimale bestemmelse dog ført til 

grænsen, distinktionen, dobbeltdistinktionen og det distinkte, der er Nancys 

navn for det hellige. I den forbindelse er spurgt, om man kan og må gøre som 

Nancy gør: anvende termen det hellige løsrevet fra dets oprindelige mening? 

Men spørgsmålet viser tilbage til sig selv. For hvad ved vi om det helliges 

”oprindelige mening”? Hvem siger, at det hellige ikke i sin grund ”er” det, 

der som en dobbeltdistinktion til stadighed har brudt og bryder med enhver 

meningsbærende struktur – og at dette brud netop er dets mening? Disse 

spørgsmål er den logiske følge af afhandlingens valg med hensyn til at lade 

den filosofiske dekonstruktions læsestrategi bidrage til en gentænkning af 

det kristne gudsbillede og derved blotlægge en ustabilitet i mono-strukturen, 

hvilket også vil sige: i enhver bibelsk-religiøs mening denne struktur end 

måtte være tilskrevet. 

Som anført anerkender afhandlingen, at der følger teologiske udfordringer 

af, at Nancy læser uafhængigt af konfessionelle tilhørsforhold. Den radikale 

metafysikkritik efterlader således spørgsmål ikke blot vedrørende det hellige 

men også angående skabelse, inkarnation og opstandelse. Disse spørgsmål 

hverken kan eller skal Nancy svare på. Når han i sine tekster forsøger at 

komme med generaliserende bud på for eksempel tro og håb, Ånd eller 

trinitet (som tilfældet er i dele af tekstsamlingen Adoration. The 

Deconstruction of Christianity II), så mister hans tænkning noget af den 

styrke, der kommer af den filosofiske dekonstruktions direkte interaktion 

med konkrete tekster. Ligeledes tenderer udlægningen af forholdet mellem 

Gud, skabelse og verden en panenteistisk almenreligiøsitet, der i 

afhandlingens sammenhæng må betragtes som en svaghed. Ud fra en gængs, 

akademisk praksis kunne afhandlingen således med god grund have 

imødegået Nancy langt mere kritisk, end tilfældet er.1047 Men den er ikke 

”om” Nancy. Hans tekster er udelukkende læst med henblik på forsøget på 

en metafysikkritisk gentænkning af det kristne gudsbillede i dets 

 
1047 Se ”Appendiks B” for eksempler på (også kritisk) sekundærlitteratur. 
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enhedskarakter med fokus i det helliges tematik. Set i lyset deraf er det 

potentiale, Nancys tekster udgør, prioriteret snarere end en kritik af de 

åbenlyse udfordringer, der deraf følger. I det følgende skal få, afgørende 

indsigter fra afhandlingen således repeteres for derefter at åbne perspektiver 

for et videre arbejde, hvor de spørgsmål, læsningen af Nancy efterlader, 

blandt andet vil kunne forfølges. 

Under ”Indledning” er henvist til Baders redegørelse for korsteologen, for 

hvem der sker en forskydning mellem udsagn og udsigelse beroende på 

udsigelsens subjekt: ”Er steht, als Redender, sich selbst im Wege”. 1048 

Gennem læsningen af Ego Sum har afhandlingen identificeret et lignende 

selv-sammenstød med hensyn til det cartesianske subjekt, der som forskelligt 

fra enhver ”ting” stødes tilbage fra, spærrer for eller ikke kan komme bag 

om sig selv som ”ting”. Dermed er der i subjektets dynamik ikke blot tale 

om en dobbeltdistinktion, men også om en sammentrækning, der i 

afhandlingens sammenhæng er fremdraget gennem det ruinøses, faldets, 

vægtens og endelighedens spor. I den forbindelse er det blandt andet nævnt, 

hvorledes Nancy læser homoousiens krop som synkope: ”it adjoins (syn-) in 

cutting (-cope)” og med henvisning til Didi-Hubermans kunstteori er der 

redegjort for en ”odd particular aridity”, der byder billedets beskuer trods. 

Også i Nancys beskrivelse af vinket, skridtet og udsigelsen som elementær 

fysisk-kinetisk begivenhed er det iagttaget, hvorledes materialitetens 

egendynamik på samme tid unddrager sig og stadfæster endeligheden. Med 

skitsen til en kenotisk liturgi søger afhandlingen at anerkende kroppens og 

endelighedens vilkår ikke som medium for et ”flow” i retning af tilegnelse af 

en mystikkens mening (jf. ”Positioner”), men som dét, der bryder enhver 

sådan bevægelse. I den forbindelse erindres om Heideggers Ruinanz, hvorom 

det gælder, at ”(d)en destruerer falsk nærhed, som i virkeligheden er en 

afstand, for at erstatte den med en afstand, der udgør en mere genuin 

nærhed”. Ved at insistere på handling og ord, distinktion og sammenstød, 

afstand og nærhed formulerer afhandlingen hermed et alternativ til den 

reproduktion af et stereotypt modsætningsforhold mellem krop og tanke, der 

i visse alternative gudstjenester giver sig udslag i et særligt fokus på den 

nonverbale, sanselige kommunikation. Anliggendet er ikke at afvise disse 

fornyelser over én kam, men blot at påpege og’et som teologisk pejlemærke, 

hvis det, man sigter efter, er en liturgi, der artikulerer en evangelisk-luthersk 

kristologi. 

 
1048 Bader 2007, 169. 
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Der er i afhandlingen beskrevet en særlig skelneevne. Bader anfører, at de 

lutherske distinktioner med deres ophav i den bibelske tekst, er 

konstituerende for læsning som dette at opsøge tekstens selv-differens og på 

en tilsvarende måde har den filosofiske dekonstruktion blik for, hvordan 

skrift viser sig i en form for dobbelt medialitet: som overflade (”grapheme”) 

og som det, der træder tilbage fra denne overflade. At se dette kræver 

imidlertid ifølge Nancy “a fine, penetrating insight, a perspicacious gaze”. 

Også Didi-Huberman omtaler et særligt blik, der ser, men afstår fra at gribe 

det sete: ”a gaze […] consisting of not-grasping the image, of letting oneself 

be grasped by it instead: thus of letting go of one’s knowledge about it”. Der 

er i afhandlingen tillige skitseret en mulig liturgisk “know how” i 

betydningen en bevidst og struktureret praksis, der netop består i at handle 

og at afstå fra at handle. I den forbindelse er bøn nævnt som en liturgisk 

handling, der om end nok så let skiseret, dog forudsætter, at det bedende 

subjekt lader sig eksponere for det dynamiske felt af kræfter i spil, som 

bønnens komposition udgør. Afhandlingen ser en sammenhæng mellem den 

anførte skelneevne og den liturgiske ”know how”. Den måske enkleste måde 

at forklare denne sammenhæng på er ved at erindre om Nancys 

anskueliggørelse af den gensidige genese mellem subjekt og skrift, der gør 

det umuligt helt at være herre over den ”egne” skrift: ”And so we have to 

write from a body that we neither have nor are, but where being is exscribed. 

If I write, this strange hand has already slipped into my writing hand”. 

Oversat til liturgien og eksemplificeret ved bønnens handling, så er det 

bedende subjekt hverken herre over bønnen eller sig selv som bedende. 

Tværtimod glider det hele tiden sig selv af hænde i og med bønnens struktur. 

At (ind)se dette som bedende og desuagtet lade sig bede er udtryk for den 

anførte sammenhæng mellem skelneevne og liturgisk ”know how”. I denne 

kiasme mellem passivitet og aktivitet finder afhandlingen også et værn mod 

dens eget spørgsmål med hensyn til, om Guds selv-dekonstruktion kan 

koreograferes. Ja og nej. Nej’et beror på afhandlingens henvisning til Luthers 

udtrykkelige betoning af, at Ånden virker når og hvor den vil. En indvending 

kunne her være, om denne paradoksalitet da ikke hviler på en metafysisk rest 

og om afhandlingen følgelig kun til et vist punkt gennemfører en 

metafysikkritik. Indvendingen er relevant, men gennem forskydningen af 

væren fra substans til akt og den deraf følgende bestemmelse af Gud som 

topografisk begivenhed samt ud fra de betragtninger, der er anført med 

hensyn til nomenklaturens eksces, så har afhandlingen forsøgt at tænke en 

immanent transcendens. Hvad for eksempel Ånd vil kunne betyde i den 

henseende, er et vidtrækkende spørgsmål, der med fordel kan stilles i en 

anden refleksionsramme end Nancys tekster. 
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En enkelt ting skal tilføjes vedrørende den omtalte skelneevne. 

Afhandlingen har som nævnt valgt at træde et skridt tilbage fra det pastorale 

og praktisk teologiske felt, hvorfor den ikke tager konkret stilling i debatten 

for eller imod liturgisk fornyelse, idet den alene påpeger nødvendigheden af 

en gentænkning af de teologiske kriterier for de respektive liturgiske valg. 

En mulighed er, at en sådan gentænkning ikke nødvendigvis vil fordre en ny 

og anderledes liturgi. Måske rækker det at se den allerede autoriserede liturgi 

anderledes, høre den anderledes og tænke den anderledes for derved i det 

samme at skelne den forskelssættelse, hvorved Gud bevares og udslettes.  

To spor for et eventuelt videre arbejde skal kort anføres: det ene praktisk-

liturgisk, det andet teologisk. Det ideelle ville være, om de kunne udfoldes i 

en indbyrdes vekselvirkning, men det kræver en vis agilitet både imellem de 

teologiske fagdiscipliner samt imellem teori og praksis, akademi og kirke. 

Med hensyn til det praktisk-liturgiske spor anbefaler en af de under 

”Positioner” omtalte biskoppeligt nedsatte faggrupper, at der etableres et 

liturgisk center tilknyttet Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 

(FUV). Et sådant center skal ifølge faggruppen ”drøfte, udvikle, indsamle og 

dele erfaringer og dermed højne det liturgiske arbejde på alle niveauer i 

folkekirken”.1049 Afhandlingen ser et perspektiv i, at sådanne fora kunne 

trække på den ”know how”, der i teatrets verden bidrager til at strukturere 

skuespillerens sceniske nærvær. For skuespillere og dansere er den årelange 

træning og praksis vejen til langsomt at inkorporere en række præ-

ekspressive principper, således at disse i den performative situation kan tjene 

som en slags ”second nature”.1050 Præster er ikke – og skal heller ikke være 

– skuespillere, men en introduktion til teatrets tekniske (og dermed 

strategiske) principper ville ikke desto mindre kunne bidrage til at opøve en 

praktisk-liturgisk skelneevne og dermed muligheden for en refleksion over 

den egne praksis. Når Nancy således i hans kunstteoretiske analyse af noli 

me tangere-scenen bemærker, hvordan Jesu’ hænder på samme tid rækker 

ud og afviser, peger op og viser ned, da henvises til den viden om 

komposition, som både i malerkunsten og i teatret befordrer et 

modsætningernes spil1051, der i afhandlingen er udfoldet på subjektets niveau. 

Dette spil kan præsten som liturg med fordel indlade sig på; dels af helt 

grundlæggende kommunikative grunde, dels for bevidst at opsøge de 

implicitte brud og sammenstød, afhandlingen hævder som væsentlige i en 

kenotisk liturgi. Afgørende må i begge henseender være, at teknikkens 

 
1049 Gudstjeneste 2019, 57. 
1050 Se: Barba og Savarese, 1991 samt Barba 1994.  
1051 Se: Barba 1980. 
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strategi for det første ikke sigter på en bemestring af liturgien; teknikken må 

tværtimod angå, hvad der i afhandlingen er beskrevet som ”to know how to 

do it by letting it happen” for dermed at åbne en selv-fortabelsens mulighed 

for så vel præst som kirkegænger. For det andet – og vigtigere – så bør et 

arbejde med liturgisk form ikke ske uden en besindelse på teologisk indhold. 

En sådan besindelse kunne for eksempel tage afsæt i Baders værk, der som 

nævnt under ”Indledning” har inspireret afhandlingen. Trilogien Die 

Emergenz des Namens (2006), Psalterspiel (2009) og Lesekunst (2019) vil i 

så fald være relevant læsning lige som for eksempel Baders 

afskedsforelæsning fra Bonns Universitet, hvor han beskriver sin 

gentænkning af centrale systematiske-teologiske temaer som en ”minimal 

teologi”. Minimalisme er ganske vist en æstetisk, kulturel trend (”Minimal 

Music, Art, Poetry usw.”1052), men med hensyn til en ”Minimal Theology” er 

der tale om noget andet end en tilfældig impuls: ”Das Bedürfnis nach ihr regt 

sich in der Theologie selbst. Es ist intrinsich, kleiner und immer kleiner zu 

werden”.1053 Denne bevægelse identificerer Bader i den bibelske skrift som 

helhed, idet den lader sig reducere fra kontekst til tekst, sætning, ord, 

stavelse, bogstav og lyd. Således er Salmernes Bog at betragte som en 

”Minibibel”1054, i hvilken Salme 29’s ”Halleluja” forkortes til stavelsen ”JA”, 

som ”ihrerseits eine Kurzform des alttestamentlichen Gottesnamens 

darstellt”.1055 Fra Det Nye til Det Gamle Testamente mener Bader således at 

kunne identificere en bevægelse i retning af reduktion og sammenbrud, 

hvorved ”Buchstaben und Laute bis an die Grenze getrieben werden, an der 

sie durch Berührung und Abstoßung allererst entstehen”. 1056  Baders 

formulering genkalder dobbeltbevægelsen af bevarelse og ødelæggelse samt 

den haptiske semantik, der har præget afhandlingen. Dette bliver endnu 

tydeligere, når den bibelske selv-reduktion hævdes i Jesu (ikke)ord på korset 

som det (ikke)sted, hvor såvel tekst som sprog og tanke bryder sammen: 

In Jesu letztem Schrei berühren sich im unendlichkleinen Punkt des göttlichen Namens 

Sprache und Nicht-Sprache und scheiden sich zugleich. Aber ohne daß sie sich berührt 

hätten, sind sie auch nicht zu scheiden.1057 

 

Dobbeltdistinktionens dynamik er her lokaliseret til korset og der er 

dermed anført et udgangspunkt for den gentænkning af teologien, Bader 

efterlyser. Herfra ville afhandlingen kunne videreføres, det vil sige; i en 

 
1052 Bader 2008, 8. 
1053 Ibid. 
1054 Ibid., 14. 
1055 Ibid., 16. 
1056 Ibid., 27. 
1057 Ibid., 31. 
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teologisk besindelse på den bibelske tekst som differensstruktur og 

uomgængelig materialitet (”grapheme”) med henblik på de liturgiske 

implikationer heraf. Disse implikationer er antydet i det brudte ord på korset, 

der genkalder det bedende subjekts forgæves selv-udsigelse. Mere ekstensivt 

dedikerer Bader i Lesekunst bogens midterste del til en overvejelse af et 

forhold mellem teologi og liturgi i hvilket, bevægelsen mod en 

”kleinstmöglichen Theologie” meget vel kunne tænkes artikuleret som en 

kenotisk liturgi. 





Sammenfatning 
 

Afhandlingen registrerer en pastoralteologisk liturgidebat i Den Danske 

Folkekirke og foreslår, at kriterierne for eventuelle liturgiske forandringer 

bør gentænkes i lyset af det 20. århundredes problematisering af 

metafysikken og med særligt henblik på det kristne gudsbillede i dets 

enhedskarakter. Afhandlingen fokuserer denne gentænkning af 

enhedsstrukturens mono- i en foreløbig, formal og minimal bestemmelse af 

det hellige som det, der ikke må berøres og ikke lader sig berøre. De to spor 

– metafysikkritik og haptik – mødes i Jean-Luc Nancys værk og tænkning, 

hvorfor et udvalg af hans tekster udgør afhandlingens refleksionsramme. 

Nancys tese om kristendommens selv-dekonstruktion læses ved hjælp af 

den differensstruktur som hvilken, han iagttager det filosofiske subjekt 

(corpus) og der afdækkes i kristendommens historiske, bibelske og 

dogmatiske artikulationer en dobbeltbevægelse af bevarelse og ødelæggelse, 

der vedvarende destabiliserer subjektet og kristendommen indefra. Denne 

destabilisering (og dermed selv-dekonstruktion) udvirkes blandt andet ved 

de formale træk grænse, distinktion og dobbeltdistinktion samt tillige ved det 

distinkte (der er Nancys navn for det hellige) og ses særligt artikuleret i 

creatio ex nihilo-dogmet og kenosis-dynamikken.  

Afhandlingen overvejer følgelig, om de liturgiske handlinger i deres 

karakter af fysisk-kinetisk begivenhed og uomgængelig materialitet kan ses 

som en artikulation af kristendommens selv-dekonstruktion og i forlængelse 

heraf tegnes konturerne af en kenotisk liturgi. Det hellige antages virksomt i 

denne liturgi som en dobbeltdistinktion (det distinkte) og med bønnens 

handling som eksempel skitseres muligheden af, at bønnens (og dermed det 

bedende subjekts) hoc est skaber et (ikke)sted, der i en brudt selv-udsigelse 

markeres som helligt og som artikulationen af den ene Guds (mono-’s) selv-

dekonstruktion. 
 





Abstract 
 

The dissertation observes a current debate concerning liturgical renewal in 

The Evangelical-Lutheran Church of Denmark and proposes that in order to 

qualify this debate, the unitary image of God must be re-thought while taking 

a critique of metaphysics into consideration. The dissertation focuses the re-

thinking of the unitary structure (mono-) in a preliminary, formal, and 

minimal definition of the sacred as that which must not be touched and which 

does not let itself be touched. Since the two trails – critique of metaphysics 

and haptics – meet in the work and thought of Jean-Luc Nancy, a selection 

of his texts are chosen as the dissertation’s frame of reflection. 

Nancy’s hypothesis about a self-deconstruction of Christianity is read by 

means of the differential structure as which he sees the philosophical subject 

(corpus). In the historical, biblical and dogmatical articulations of 

Christianity is thus uncovered a double-movement of preservation and 

destruction, that destabilizes the subject and Christianity from within. This 

destabilization (and thus self-deconstruction) is enacted by the formal traits 

limit, distinction and double-distinction as well as by the distinct (which is 

Nancy’s word for the sacred) and is particularly articulated in the dogma of 

creatio ex nihilo and in the dynamics of kenosis. 

The dissertation considers whether the liturgical actions as both physical-

kinetic events and irrefutable materiality could be seen as an articulation of 

the self-deconstruction of Christianity and eventually the contours of a 

possible kenotic liturgy are drawn. Presuming the sacred as being in play in 

this liturgy as a double-distinction (the distinct) and while taking the action 

of prayer as an example, the dissertation proposes the possibility of prayer 

(and of the praying subject) being a hoc est, which in a broken self-saying 

creates a (non)place thus marking itself as sacred and as the articulation of 

the one God’s (mono-’s) self-deconstruction. 
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Appendiks A 

Personlig mail fra Jean-Luc Nancy 24.09.2020 – publiceret med hans 

tilladelse (inkl. rettelser af få slåfejl): 
 

Dear Tina, 

 

I will try to answer to your question. Sorry, my english is very poor... 

 

First, I would say that from Catholicism I received first the tradition  

of Social Christianism. Which means a more practical-political interest  

than properly theological-spiritual. But of course it did have some  

theological-spiritual consequences. They were, I would say, mediated by 

the  

Protestant theology from Karl Barth to Dietrich Bonhoeffer. Actually  

this mediation was not only mine, but was common to all theologians and  

spiritual people in France from the 20's and 30<'s of the XXe century.  

F.ex. Hans Urs von Balthazar - not a French - was significant for me, as  

well as Emile Mersch. Nygren was, beside Congar ("Jalons pour une  

théologie du laïcat" was an important book for us). The  

"demythologisation" was important. 

 

On a more spiritual level, I would mention Jean Gouvernaire, a Jesuit who  

was at the villa Manrèse near to Paris and who wrote at least one book. Or  

Jean Daniélou as a spiritual and as well as a historian of Christianism.  

There could be many other names of this time, but I don't remember well... 

 

If I don't remember well this is because, I received many things and a  

whole climate from priests, Protestant as well as Catholics, who were  

themselves in the mood of a social-leftist-demythologising Christianism. 

 

Because the Catholic organisation to which I took part (JEC = Jeunesse  

Etudiante Chrétienne) was condemned in 1957 by the French bishops, I  

left the Catholic Church and started to be out of religion. My  

interest was more and more philosophical and I discovered Hegel through a  

Jesuit - Georges Morel (who wrote about Nietzsche and gave lectures on  

Hegel). Morel himself was precisely at this time (1960-63) leaving the  

Church. 

 

Hegel became for me the thinker of Christianism and certainly the first  

to make me think about the self-deconstruction of Christianity. At the  

same time, I discovered Meister Eckhart whose sentence "We shall pray 

God  
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to make us free from God" became like a motto for me. Then, Angelus  

Silesius - through Heidegger (I was very interested in the  

Judeo-Christian legacy in Heidegger). 

 

At the Sorbonne, I had Ricoeur among other professors and he directed my  

Master writing about religion in The Phenomenology of Spirit. But I was  

not very near of Ricoeur's thinking (apart of his book about Symbol,  

which has been significant for me). Almost at the same time, I discovered  

Derrida. 

 

Is it what you expected from me ? If you have questions, please write. 

 

Sincerely yours, 
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Crockett, Clayton og Catherine Malabou, 2010. ”Plasticity and the Future of 

Philosophy and Theology”, i: Political Theology, 11 (1), 15-34. 

Artikel; en kritisk læsning af Derrida (messianitet) og Nancy (kristendommens 

dekonstruktion), hvor plasticitet hævdes som ”counter-messianic” og som en mulig 

vej til en radikal filosofisk og teologisk refleksion. 

 

Deketelaere, Nikolaas 2018. “The Staging of Play. Jean-Luc Nancy and the 

Poetic Logic of Philosophy”, i: Metodo, 6 (1), 177-209. 

Artikel; med afsæt i Nancys læsning af Platons Ion i Sharing Voices redegøres for, 
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dialogen som mimesis og methexis, mise-en-scène og mise-en-abyme. 

 



302 Appendiks B  

 

Derrida, Jacques 2005a [2000]. On Touching – Jean-Luc Nancy. Stanford: 

Stanford University Press. 

Monografi; omfattende værk med selv-berøring som prisme for læsninger af Husserl, 

Merleau-Ponty, Chrétien m.fl. – hele tiden i dialog med Nancys haptik. 

 

Devisch, Ignaas 2000. ”A trembling voice in the desert. Jean-Luc Nancy’s 

re-thinking of the Space of the political”, i: Cultural Values, 4 (2), 239-

55. 

Artikel; skitserer hvordan Nancys læsning af Heideggers Mit-Sein som konstitutivt for 

Dasein får konsekvenser for udviklingen af begrebet om kommunitet. 

 

Devisch, Ignaas 2006. “The Sense of Being (-) With Jean-Luc Nancy”, i: 

Culture Machine, 8 (8), 1-16. 

Artikel; fra tilbageblik til The Sense of the World skitseres på en enkel måde 

sammenhængen mellem sense, verden og kommunitet. 

 

Gratton, Peter og Marie-Eve Morin 2015. The Nancy Dictionary. Edinburgh: 

Edinburg University Press. 

Leksikon; kort, god introduktion samt ca. 100 leksikonartikler af bl.a. Watkin, James 

og Raffoul. Omfattende bibliografi. 

 

James, Ian 2006. The Fragmentary Demand. An Introduction to the 

Philosophy of Jean-Luc Nancy. Stanford: Stanford University Press. 

Monografi; læsning af Nancy med fokus på nøglebegreber som subjektivitet, rum, 

krop, kommunitet og kunst, ledsaget af sammendrag af bl.a. Descartes, Heidegger, 

Merleau-Ponty og Hegel. 

 

Mijatović, Alexandar 2010. ”Division of touch: Distinct in Jean-Luc Nancy 

and Jacques Derrida”, i: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 17, 

http://www.inst.at/trans/17Nr/5-3/5-3_mijatovic17.htm. 

Artikel; med afsæt i Derridas læsning af Husserl i Voice and Phenomen og On Toching 

viser Mijatović, at der er forskel på Derridas différance og Nancys det distinkte. 

 

Morin, Marie-Eve 2012. Jean-Luc Nancy. Cambridge: Polity Press. 

Monografi; god og letlæst introduktion til Nancys værk med udblik til Heidegger, 

Bataille og Derrida. Tematisk bibliografi. 
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Schrijvers, Joeri 2009. ”What comes after Christianity? Jean-Luc Nancy’s 

Deconstruction of Christianity”, i: Research in Phenomenology, 39 (2), 

266-91. 

Artikel; med udblik til Derridas On Touching kritiserer Schrijvers Nancy for en 

nostalgisk og apokalyptisk tone og for ikke at være konsekvent i hans metafysik-kritik. 

 

Thinking with Jean-Luc Nancy. An International Conference. Balliol 

College, Oxford (UK). 28th- 30th March 2019, 

https://thinkingwithnancy2019.wordpress.com/ 

Programtekst; overblik over nuværende forskningsfelt incl. abstracts for forelæsninger 

af de mest prægnante Nancy-forskere. 

 

Watkin, Christopher 2011. Difficult Atheism: Post-Theological Thinking in 

Alain Badiou, Jean-Luc Nancy and Quentin Meillassoux. Edinburgh: 

Edinburgh University Press. 

Monografi; rummer bl.a. en kritik af Nancy for ikke at være tilstrækkeligt ”post-

theological”. Caputo har i en anmeldelse af Watkins tekst argumenteret for, at Nancy 

i modsætningsforholdet mellem religion og ateisme, netop ikke hævder muligheden af 

et ”post-”. 


