
VIII I verdensåndens 
land 

Her ser vi, hvorfor den brand måtte 
slukkes, som den franske revolution 
tændte i de tyske hjerter. Og vi ser, 
hvordan borgerklassens økonomiske og 
politiske kamp i Tyskland forvandles til 
romantikkens dunkle åndefilosofi. 
Alligevel påtager vi os det besvær på 
dens egne præmisser at følge nogle af 
den tyske idealismes temaer. Dels fordi 
de rummer en korrekt vurdering af den 
mekaniske materialismes begrænsning. 
Og dels fordi de er forudsætningen for 
det vigtige erkendelsesgennembrud, der 
snart skal ske. 
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VIII I verdensåndens 
land 

Revolutionen i Frankrig 
Da revolutionen i Frankrig endelig kom, skete dette ikke 
mindre uventet og uforudset. Repræsentanterne for adel
standen, den gejstlige stand og tredjestand, der omfattede 
borgerne, bønderne og befolkningens lavere lag, var i den 
varme sommer 1789 samlet til møde i Paris, hvor kongen 
for første gang i 173 år havde indkaldt stænderforsamlin
gen. Kongens motiv var udskrivningen af ekstraskatter, og 
ville tredjestand hellere benytte den sjældne lejlighed til at 
tale om moderate politiske og sociale reformer, så foresvæ
vede tanken om revolution ingen. 

Nu havde der imidlertid i flere år været misvækst i lan
det, og regeringen havde intet gjort for at bøde på den nød, 
der fulgte. Dronning Marie Antoinettes spørgsmål om, 
hvorfor de fattige ikke spiste kager, når de ikke havde brød, 
er klassisk. Hungeroptøjer var set før, men da de nu fandt 
sted samtidig med forhandlingerne i Paris, så satte det ikke 
alene en begivenhedskæde i gang, som ingen kunne kontrol
lere, det resulterede også i en social eksplosion, som ingen 
havde kunnet forestille sig. I Paris stormer pøbelen (pen
pie = folket) Bastillen, byens fæstning og fængsel, urolighe
derne spreder sig til provinsen, hvor bønderne plyndrer og 
afbrænder herregårdene, i byerne opretter borgerne for
svarskommiteer, adelen flygter til udlandet, også kongen 
flygter men bliver fanget, nationalforsamlingen griber mag
ten i landet, kirkegodset nationaliseres, der vedtages en 
valglov, der giver stemmeret til alle, og endelig vedtages 
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l VERDENSANDENS LAND 

den menneskerettighedserklæring, der fastslår individets 
umistelige ret til frihed, personlig sikkerhed og ejendom. 

Hvem skulle nu have magten? Det skulle selvfølgelig 
storborgerskabet. Det blev hurtigt klart, for næppe var 
blækket på menneskerettighedserklæringen tørt, før rege
ringen besvarede strejker i byggefagene i Paris med strenge 
straffe for alle kollektive forsøg på at afpresse arbejds gi
verne højere lønninger. Havde det nu været meningen med 
parolen om frihed, lighed og broderskab? Det var der delte 
meninger om, og hermed skiltes vandene i revolutionen. På 
den ene side stod storborgerskabet, der havde opnået, hvad 
det ville. På den anden stod det radikale småborgerskab og 
byens proletariske lag, som bestemt ikke mente, at deres 
ønsker var blevet indfriet. 

Nu begyndte disse franske "levellers", der kaldte sig jaco
binere, at vinde foruroligende indflydelse, og den storbor
gerlige regering skyndte sig derfor at indgå forlig med kon
gen om et konstitutionelt monarki. Og lige så megen hast 
havde man med - mod jacobineroes voldsomme protester 
- at få erklæret krig mod Prøjsen, Østrig og England (!), 
der bevæget af den flygtede franske adels klager overvejede 
en intervention mod det dårlige franske eksempel. Krig er 
jo et prøvet middel til afledning af revolutioner, og kongen 
regnede i øvrigt med, at man tabte. 

Her havde man imidlertid forregnet sig. V ed meddelel
sen om de første nederlag i 1792 stormer Paris' befolkning 
Tuilerierne under historiens første røde fane. Jacobineroe 
griber magten og udråber kommunen, kongen bringes for 
en domstol og halshugges. Nu er det Rousseans idealer, 
som revolutionen under ledelse af Robespierre, Danton og 
Marat skal føre ud i livet. l en tale i nationalkonventet i fe
bruar 1794 siger Robespierre således: "Hvilke mål tilstræber 
vi at nå? I fred vil vi nyde frihed og lighed. Den evige ret
færdighed skal herske, hin evige retfærdighed, hvis love 
ikke er indhugget i marmor eller sten, men i alle menne
skers hjerter, selv i hjerterne hos de slaver, der har glemt 
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I VERDENSANDENSLAND 

dem, og hos de tyranner, der foragter dem ... Kort sagt: Vi 
vil efterkomme naturens krav, opfylde barmhjertighedens 
bud og filosofiens løfter ... Måtte Frankrig ... blive folkesla
genes forbillede, tyrannernes skræk, de undertryktes trøst 
og verdens pryd. Og måtte vi dog, når vi helliger vort værk 
med vort eget blod, i det mindste se genskæret af en ver
densomspændende lyksaligbeds første gry." 1 

Hellige værket med deres eget blod kom jacobinerle
derne også til. "Grundsætningernes storslåede renhed", var 
nemlig ikke kun en styrke men også en svaghed, "fordi den 
forener alle slette mennesker imod os, eller dem, som i 
deres hjerters inderste tragtede efter at udplyndre folket" 2, 

som Robespierre sagde. Og det var ikke løgn. En blodig 
borgerkrig udviklede sig i revolutionen, og den kunne jaco
bineme ikke vinde. V ed sommertid 1794 var det slut med 
kommunen, og også Robespierre måtte lade livet for faldøk
sen. 

Til gengæld gik det godt med krigen. Frankrig havde 
med revolutionen fået en national folkehær, der var fjen
dens tvangsudskrevne bønder overlegen. Og i Napoleon 
Bonaparte en militærstrateg af første karat. Han blev natur
ligvis snart militærdiktator. At han også blev kejser, ændrer 
dog ikke, at det var borgerskabets magtovertagelse, som han 
forvaltede. Ligesom det var borgerklassens idealer, som 
blev båret frem med stormskridt af hans armeer over hele 
Europa. Det er konsekvensen heraf, som vi nu skal se på, 
lad os derfor følge den franske revolutionsarme over Rhi
n en. 

Den franske revolution i Tyskland 

Ingen modtog meddelelsen om den franske revolution med 
større bevægelse end de borgerlige intellektuelle i Tysk
land. I Tyskland rådede nemlig det mest forældede feudale 
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despoti. Ikke engang en enevældig stat havde man som i 
Frankrig. Nej, den tyske nation var til skade for handel og 
industriel udvikling opsplittet i en mængde små selvstæn
dige feudale fyrstedømmer, bispesæder og bystater, hvor 
kun kurfyrstendømmerne Østrig og Prøjsen havde en be
tragtelig størrelse. Eksemplet fra Frankrig appellerede der
for vældigt til borgerklassens drøm om en forenet tysk na
tionalstat. Snart tiltalte borgerne i de tyske byer hinanden 
med det revolutionære citoyen i stedet for det feudale Mein 
Herr, man rejste frihedstræer på torvene, og fra borgernes 
cafeer og saloner løs tonerne af Marseillaisen. 

Det var selvfølgelig ikke noget feudalfyrsterne var begej
stret for, og da krigen blev erklæret, havde de da også reg
net med, at nogle få raske dagsmarcher ville bringe dem til 
Paris, hvor de hurtigt kunne kvæle pøbelvældet. 

Sådan gik det ikke. Efter de indledende nederlag var den 
franske arme uovervindelig, og slag for slag rykkede den 
gennem de små tyske stater, hvor den styrtede fyrsterne og 
indførte demokratiske forfatninger efter revolutionens for
billede. 

De tyske borgere og intellektuelle var begejstrede for 
denne broderlige håndsrækning, der endelig brød det feu
dale despotis åg. I skærene fra den franske armes lejrbål så de 
- som den unge student Goethe - en ny tidsalders morgen
gry. Den aldrende Immanuel Kant, der hele livet havde væ
ret borgerlig demokrat, udbrød: "Nu kan jeg sige som Si
mon: Herre, lad din tjener fare i fred, thi mine øjne har set 
din frelse."' Beethoven komponerede symfonien Eroica som 
en hyldest til befrieren Napoleon, og mens de franske kano
ner tordnede i det afgørende slag ved Jena i Prøjsen, sad 
Hegel inde i byen og færdiggjorde sit hovedværk, Andens 
Fænomenologi, i hvis forord der står: "Det er i øvrigt ikke 
svært at se, at vor tid er en fødslens tid og overgang til en 
ny epoke." Verden er med et slag blevet anderledes. Begi
venhederne har som "et lyn ... ladet billedet af den nye ver
den tone frem for os." 4 
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Det var såre sandt, men alt skulle ikke hermed vise sig at 
være godt. Er revolutioner ikke et folks eget værk, men 
hentes udefra, så opstår der nemlig næsten uløselige modsi
gelser, som tyskerne skulle erfare. Kunne f.eks. de franske 
okkupationstropper være vejen til den efterstræbte tyske en
hed? N ej, uagtet at franskmændene havde forjaget de feudale 
tyranner, så var dette ikke muligt. De tyske nationalister 
fandt sig derfor snart engageret i en aktiv modstandskamp 
mod de franske besættere. 

Modstandskampen bar naturligvis ved til den tyske natio
nalfølelses bål, men den skulle ikke føre til indfrielsen af de 
tyske patrioters drømme om en borgerlig nationalstat. Da 
Napoleons armeer - dødeligt sårede efter det ulyksalige 
Ruslandsfelttog i 1812 - endeligt blev besejret, så var det af 
hære, der kommanderedes af russiske, engelske og prøjsi
ske generaler, hvis herrer ønskede alle forandringer siden 
1789 ugjorte. Og om end dette var umuligt, så måtte de re
volutionære tyskere sande, at også det forenede og demo
kratiske Tyskland faldt ved Waterloo. Den nationale fri
hedskamp havde bragt den feudale ufrihed tilbage, og 
junkernes mørke skulle herske over Tyskland endnu i 
lange, lange tider. 

Frem og tilbage 
Når den ikke kunne materialisere sig som politisk, økono
misk og praktisk realitet, så måtte drømmen om frihed og 
forening gå i indre eksil som ide. Den frihed og enhed, der 
var mennesket berøvet i det ydre liv, måtte vindes i det 
indre liv. l ånden kunne al splittelse overvindes. Og således 
blev det, der i Frankrig havde været et meget håndfast poli
tisk opgør, i Tyskland forvandlet til en åndelig vækkelse. El
ler som den tidligere jacobirrer Fichte sagde i sin berømte 
Tale til den tyske nation i Berlin i 1807: "Kampen med våb-
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nene er foreløbig forbi, nu gælder det en kamp på karakte
rernes og ideernes område. Sit ydre liv råder Nationen ikke 
længere over, men opdragelsen af den unge slægt står 
endnu i dens magt." 5 

Får dette os til at tænke på Rousseau, så er det ikke belt 
ved siden af. Revolutionens åndelige forvandling var nem
lig ikke uden sammenhæng med temaer, der længe havde 
været dyrket i Tyskland, og som må ses som udtryk for net
op handlingens afmagt. Det var temaer, der opfattede fø
lelseslivet og individets åndelige udfoldelse som det eneste 
betydningsfulde i verden. Og temaer som i frustration over 
splittelsen i samfundet vendte sig mod naturen, der blev sat 
som scenen for det universelle fællesskab. Naturen var den 
store, levende og altomspændeude enhed, som man gen
nem sine sanser og følelser måtte forene sig med. For kun 
gennem intuition og sanselig indlevelse blev døren åbnet til 
naturens vidunderlige sammenhæng og verdensaltets hem
meligheder. 

Strømningen kaldes romantikken, og husker vi den nød
vendige skelnen imellem det åndelige og det intellektuelle, 
så ser vi, at romantikken netop fremhæver den altfavnende 
åndelige enhed på bekostning af intellektets analyserende 
klarhed. Følelse fremfor tanke, dunkle symboler fremfor 
klare begreber. Og hermed selvfølgelig kunst og poesi frem
for videnskab. Madame de Stael retter i bogen De l' Allemagne 
fra 1810 denne kritik mod tidens materialistiske videnskab: 
"Analysens metode, der kun kan undersøge ved at splitte, 
er anvendelig som en dissektionskniv over for den døde na
tur; men hvor det drejer sig om at forstå det levende, er den 
et dårligt redskab. Og hvis det falder os vanskeligt med ord 
at bestemme den besjælede forestilling, som kendetegner 
genstandenes helhed i vor bevidsthed, så er det netop fordi 
denne forestilling er tingenes væsen meget nærmere."6 

Om den langt sandere vej til virkeligheden skriver Ma
dame de Stael: "Naturens sjæl afslører sig for os overalt og i 
tusinde forskellige former. Det frugtbare land og den øde 
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ørken, havet og stjernerne, alle er de underlagt de samme 
love; og mennesket rummer i sig fornemmelser og dunkle 
kræfter, som er i overensstemmelse med dagen, med natten 
og med stormen; det er denne vort væsens hemmelige for
bund med universets vidundere, der giver poesien dens 
sande storhed."' 

Romantikken er tydeligt nok et opgør med oplysningsti
dens idealer, og da den bredte sig fra sit tyske center i tiden 
efter de revolutionære begivenheder, var det uundgåeligt, 
at den selv måtte blive en del af de kontrarevolutionære 
strømninger. Som en strandet hval, måtte nemlig også den 
strandede revolution fordærves, og det er det, vi ser, når 
oplysningstidens skarpe tanker om samfundet i romantik
ken bliver forvandlet til gysende selvnydelse, følelsesfulde 
attituder og naturidyL 

Men hermed kan vi ikke bare afvise romantikken. Der er 
både noget at forstå og noget at lære. Madame de Stael 
havde f.eks. fuldstændig ret i sin kritik af den mekanisk-ma
terialistiske videnskab. Med sin analytisk reducerende me
tode taber den faktisk sammenhængen af syne, og det er 
sammenhængen, som videnskaben skal begribe. Den unge 
Schelling, der nær var kommet galt afsted, da han som stu
dent oversatte Marscillaisen til tysk, men siden vendte sig 
mod naturen, siger således, at naturen ikke er" en død ansam
ling ... eller det rum, hvori tingene er pakkets sammen som i 
en æske". Den er tværtimod "verdens hellige og evigt
skabende oprindelige energi, som avler og aktivt frembrin
ger alle ting fra sig selv." 8 Det er i princippet helt rigtigt. 
Naturen er ikke en mekanisk sammensætning, den er en ak
tiv og dynamisk sammenhæng. At romantikken fastholder 
dette i opposition til den mekaniske materialisme, er derfor 
vigtigt og fortjenstfuldt. 

Men hermed er romantikkens forståelse ikke nødvendig
vis et fremskridt i forhold til mekanikkens forståelse. Er
kendelsen både begynder og slutter med sammenhængen i 
verden. Men den sammenhæng, vi møder i begyndelsen af 
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erkendelsesprocessen, er ikke den samme, som den vi mø
der i slutningen af erkendelsesprocessen. Den umiddelbart 
sanselige sammenhæng, som vi er forankret i, er kun den 
bekendte verden. Videnskabens opgave er at forvandle den 
til den erkendte verden. Og det vil sige sammenhængen be
riget med begrebsmæssige bestemmelser. Det er det, som vi 
tidligere har omtalt som vejen fra det pseudo-konkrete over 
det abstrakte og analytiske til det ægte konkrete. Eller vejen 
fra den umiddelbart sansede sammenhæng over den abstrakte 
sammensætning til den tankernæssigt erkendte sammenhæng. I 
denne tretrinsproces er den mekaniske videnskab netop ud
tryk for det andet og absolut nødvendige trin. Her er man 
endnu ikke nået frem til sammenhængen igen, men man er 
på vej til sammenhængen. 

Når man kritiserer mekanikken for dens utilstrækkelige 
sammensætningsforståelse og insisterer på, at verden virke
lig er en sammenhæng, så har man ret. Men det er ikke lige
gyldigt hvilken løsning, man ser på mekanikkens problem. 
En ting er nemlig at gå tilbage til den oprindelige og umid
delbart sanselige sammenhæng før den abstrakte analyse, en 
helt anden at gå frem mod den tankernæssigt begrebne sam
menhæng efter den abstrakte analyse. 

Romantikken vælger at gå tilbage og bliver derfor kontrare
volutionær. I dens midte var der imidlertid også en tænker, 
der valgte at gå frem. Og hermed blev romantikken faktisk 
afskydningsrampe for det næste store fremskridt i den menne
skelige erkendelseshistorie. Tænkeren var Regel, men lad 
os først se, hvo.rdan stenene var blevet lagt til rette for ham. 

En tur i filosoffernes gynge 
Immanuel Kant levede sit liv så regelret, at de gode borgere 
i den østprøjsiske by K6nigsberg stillede deres ure, når de 
så filosofiprofessoren træde ud af sit hus klokken halv fire 
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til sin daglige spadseretur i Lindealleen. Det skete hver dag 
år ud og år ind. Og regnede det løb tjeneren Stampe bagef
ter den distræte mand med en paraply. Kun een gang vides 
Kant at have brudt denne rutine. Det var da læsningen af 
Rousseans Emile holdt ham inden døre i flere dage. Der var 
imidlertid to andre begivenheder, der gjorde nok så stort 
indtryk på Kant. Den ene var meddelelsen om den franske 
revolution. Den anden var læsningen af David Humes bog 
om erkendelsen. Det sidste blev afgørende for Kants liv og 
virke. Bragte ham ud af hans dogmatiske slummer, som han 
selv sagde. Intet rystede nemlig Kant mere end Humes på
stand om, at det er umuligt at slutte sig til nogen som helst 
lovmæssighed i verden ud fra vores oplevelser, og de er vo
res eneste adgang til verden. Kant var nemlig overbevist 
om, at Hume havde ret, og det var ganske forfærdeligt for 
en begejstret tilhænger af naturvidenskaben, der selv havde 
forelagt en rigtig hypotese om planeternes skabelse ud af en 
stofhvirvel i Solsystemet. Hvis mennesket ingen adgang har 
til lovmæssighederne i verden, så er videnskab nemlig en 
komplet umulighed. 

Da han havde spekuleret længe nok over, hvordan man 
på een gang kunne give Hume ret og alligevel have lovmæs
sig erkendelse, fandt Kant imidlertid en løsning. Arsagen til 
vores oplevelser er stoflig påvirkning udefra, men det er 
ikke de ydre tings form, der kommer til udtryk i vores sind. 
Det er sindets egen form! Ligesom væske, der hældes på en 
flaske, må antage flaskens form, må de stoflige påvirknin
ger, der strømmer ind i sindet, antage sindets form. Man må 
derfor skarpt skelne mellem tingene som de er i sig selv, og 
tingene som de er for os. Ding an sich kan vi aldrig kende. 
Det vi kender, er alene Dingfor uns. Jamen er lovmæssig er
kendelse, der henviser til det objektive, så ikke umuligt? 
Nej, slet ikke. Sindets former er nemlig både objektive og 
lovmæssige! Videnskab er derfor fuldt ud muligt, det er 
blot sindets former og love og ikke den materielle verdens, 
som videnskaben har som sin genstand. 
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At de tyske filosoffer blev begejstrede, er der ikke noget 
at sige til. Det var en mesterlig konstruktion, som Kant 
havde lavet. Ikke alene kunne den rumme den mekaniske 
materialisme med dens subjektivt idealistiske erkendelses
teori, den kunne også rumme tyskernes traditionelle ratio
nelle idealisme, der gør sindet til den overordnede objek
tive sammenhæng. Forene Locke og Leibniz - voila! 

Men der kunne laves mere tryllekunst ud af det nummer. 
Ifølge Kant oplever vi tid og rum, fordi dette er sindets for
mer. Det samme gælder vores oplevelse af årsag. Også årsag 
er en form, der tilhører sindet eller jeget og ikke verden eller 
ikke-jeget. Men hov!, siger nu Fichte. Sagde Kant ikke også, 
at oplevelserne havde den ydre verden - Ding an sich - som 
årsag? Jo, det gjorde han. Jamen, siger Fichte, når årsag er 
en sindsform og den ydre verden er en årsag, så må den 
ydre verden også være en sindsform. Den materielle verden 
må simpelthen være jegets produkt. Ikke som oplevelses
verden, men som en bogstavelig fysisk tingsverden. Og når 
ikke-jeget er skabt af jeget selv, så bliver Kants uoverstige
lige kløft mellem ting og tanke naturligvis falsk. Og hermed 
genkender vi Fichtes romantiske ærinde: at forene det split
tede. 

Schelling, der levede op til romantikeren Schlegels ord 
om, at "der ikke er nogen undskyldning for ikke at være et 
geni"9, og blev professor i Jena som 23-årig, tog tråden op 
efter Fichte og spandt den mest fantastiske forestilling. 

Schellings udgangspunkt var et andet end Fichtes. "Un
der min tilbagetrukkethed i Jena blev jeg mindre erindret 
om livet, men stedse kraftigt om naturen, til hvilken næsten 
hele min gransken begrænsedes" 10, skriver han. Denne nye 
naturinteresse sky'ldtes omgang med romantikere som 
Schlegel, Tieck, Novalis og nordmanden Henrik Steffens, 
men først og fremmest forelæsninger om naturen hos Lo
renz Oken, der mente, at livet opstod af kulstofatomer og 
havde undergået en egentlig evolution. Hvor Fichte havde 
lagt hele hovedvægten på det skabende jeg, flyttede Schel-
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Jing derfor opmærksomheden til ikke-jeget eller naturen. 
Også den måtte være skabende, for jeget og ikke-jeget er i 
sidste ende identiske fænomener. 

Schelling beskriver nu naturen som den slumrende ånd, 
der langsomt kommer til sine sanser først med planterne, så 
på et højere trin med dyrene, for med mennesket at komme 
til fuld bevidsthed om sig selv. Naturen er simpelthen en 
åndelig enhed, der udfolder sig fra det, den potentielt er, til 
det den i virkeligheden er. Og hermed ser vi, at denne ver
densånd er en aristotelisk form, der styrer sit stoflige ind
hold frem mod målet. Umiskendelig lighed med naturstigen 
har forestillingen også. Men vi bemærker, at den statiske 
stige nu er forvandlet til en proces, og der er nu ikke tale om 
åndens aftagende etaper afsat fra oven, men op åndens tilta
gen og fremvækst fra neden. 

Det minder da også påfaldende om en materialistisk evo
lutionsteori, men selv om Schelling leger med tanken, så 
slutter han sine overvejelser med at skrive: "Men lad os for
bigå disse muligheder." 11 

Når tanken om den materielle evolution kan sættes til 
side som en strøtanke, så skyldes det, at det er verdensån
den, der udfolder sig, og ikke stoffet, der udvikler sig. Na
turens forskellige niveauer udvikler sig ikke fra hinanden, 
de er produkter, som verdensåndens anstrengelser afsætter. 
Som en slags fodspor afsat af verdensånden på dens van
dring er de empiriske vidnesbyrd om åndens bevægelse, 
men de er ikke selv bevægelse. Og på den måde fortsætter 
og forstærker romantikken den tradition fra scala naturae
tænkningen, der ser udvikling overalt, men aldrig noget der 
udvikler sig. 
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En ny løsning på et gammelt problem 
Fichtes og Schellings forening af jeget og ikke-jeget var 
både fantasifuld og flot. Men et problem var der dog. Når 
man sætter lighedstegn mellem jeget og ikke-jeget, så kræn
ker man nemlig den klassiske logiks grundregel, der siger, 
at A er A og ikke noget som helst andet. At sige, at A er no
get andet end A eller ikke-A, er en modsigelse, og det er 
forbudt. Men det var præcis det, som Fichte og Schelling 
havde gjort, når de gjorde jeget og ikke-jeget til grundlæg
gende det samme. Og da de var dygtige universitetsfilosof
fer, så vidste de det godt. 

Grækerne havde engang haft det samme problem. Hæv
der man nemlig, at A må forblive A, så udelukker man, at 
det kan forandre sig og blive noget andet, end det var. Da 
grækerne satte logikken over alt, så erklærede de derfor, at 
udvikling og forandring er en logisk umulighed. Og viste 
sanserne noget andet, så var det fordi de løj! Zenens de
monstration heraf er berømt. Han sagde, at også bevægelse 
er forandring og derfor umulig. En pil afskudt fra buen vil 
derfor aldrig nå frem til sit mål. Tilhørerne har naturligvis 
slået en latter op, men det skulle de ikke have gjort. Skulle 
pilen ikke først tilbagelægge halvdelen af distancen? Jo, det 
indrømmede tilhørerne gerne. Og skulle den så ikke tilba
gelægge halvdelen af den resterende distance? Jo, da. Og 
halvdelen igen og halvdelen igen, og kunne man ikke blive 
ved at dele i det uendelige uden at nå målet? Jamen, så ville 
pilen jo aldrig nå frem. For 1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 8 ..• osv. bliver al
drig 1. 

Grækernes løsning var imidlertid ikke Fichtes og Schel
lings. De accepterede ikke logikken mindre end grækerne, 
men de drog en anden konklusion. Med henvisning til net
op Zenon og bueskydningen siger Fichte: "Heraf ser man, 
at hvad der i begrebet er umuligt og selvimodsigende, fak
tisk sker" 12• Som det passer sig for en revolutionær epoke, 
hvor handling og praksis må være sandhedens prøvesten, 
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vælger Fichte altså at stole på sanserne. Hermed ikke sagt, 
at det er logikken, der lyver. Logikken er god nok, den er 
bare ringe egnet, hvis man vil forstå verdens sande sam
menhæng. Den videnskabelige analyse fremmedgør os fra 
sammenhængen, så her må vi stille fornuften på hylden og 
tro på sanser og følelser, kunst og poesi. For som Schelling 
skriver: "Kunsten er det højeste for filosoffen, fordi den li
gesom åbner ham det allerhelligste, hvor det, der er sondret 
i naturen og historien, og som i liv og handlen såvel som i 
tænken evigt splittes ad, brænder ligesom i en flamme, i 
evig oprindelig forening." 13 
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