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LEO CATANA 

Hvad kan menes med ‘filosofihistoriens 
historiografi’? 
 

Filosofiens historie kan udforskes og fremstilles ud fra forskellige metoder. Disse 
metoder har en historisk oprindelse og udvikling, og man kan således tale om, at 
filosofihistorien selv har en historie. I anden halvdel af det 20. århundrede blev en 
typisk konservativ, kantiansk filosofihistorie udfordret udefra og indefra; udefra bød 
discipliner som history of ideas og intellectual history sig til som konkurrenter; 
indefra blev filosofihistoriens hævdvundne metoder betvivlet af filosofihistorikerne 
selv. Over de sidste to tiår har disse ydre og indre wake up calls resulteret i en 
metodisk langt mere sofistikeret filosofihistorie end den, man praktiserede i første 
del af det 20. århundrede. I denne nye filosofihistorie indtager begrebet 
filosofihistoriens historiografi en nøgleposition. Denne artikel giver en kort 
introduktion til nogle af dette begrebs implikationer for filosofihistorie som 
videnskabelig disciplin, og for de grene af fagfilosofien, der arbejder med nutidige 
problemstillinger kendetegnet ved, eller motiveret af, en historisk selvbevidsthed. 

 
 

Med udtrykket ‘historiografi’ menes i almindelighed historieskrivningens historie og 
teori. På den baggrund kan man tale om to betydninger af ‘historiografi’ i forbindelse 
med filosofihistorie: En generel, der angår filosofihistoriens historie og metode; og en 
specifik, der angår den måde konkrete emner — så som en filosofisk grens historie, 
enkelte perioder eller enkelte tænkere —, er blevet beskrevet i filosofihistoriske 
oversigtsværker. Jeg skal uddybe disse to betydninger nedenfor, for at give en kort 
introduktion til emnet filosofihistoriens historiografi, hvad der mig bekendt ikke er sket 
tidligere i skandinavisk sammenhæng. Artiklens udpegning af forskellige betydninger er 
ikke intenderet som udtømmende, men blot som en angivelse af betydninger hvormed 
udtrykket ‘filosofihistoriens historiografi’ anvendes inden for filosofihistorisk 
forskning. Artiklen er ikke begrebsligt problematiserende, men henviser i stedet til 
relevant litteratur.1 

Inden jeg udsondrer forskellige betydninger, ville det måske være tjenligt at 
adskille filosofihistoriens historiografi fra andre og lignende discipliner. 
Filosofihistoriens historiografi er distinkt fra filosofihistorie, da sidstnævnte typisk blot 
repræsenterer et eller andet bud på en historisk udvikling i filosofiens historie; ofte 
udelader sådanne filosofihistorier at redegøre for disciplinens metode og historie, selv 
om metodebegreber er implicitte i fremstillingerne. Filosofihistoriens historiografi er 
også distinkt fra historiefilosofi, altså filosofiske refleksioner over forskellige former for 
årsagssammenhænge eller strukturer i historien. Endeligt skal filosofihistoriens 
historiografi holdes adskilt fra doxografi, der rapporterer filosoffers eller 
videnskabsfolks opfattelser, særligt inden for fysik og metafysik. Filosofihistoriens 
historiografi adskiller sig også fra metodologiske overvejelser over angelsaksisk 
idehistorie (history of ideas) og intellektuel historie (intellectual history), som har deres 
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egne metodologiske refleksioner.2 Idehistorie findes også i Danmark, stærkt påvirket af 
de metodologiske antagelser i den angelsaksiske version.3 

Altså, hvad menes der med disse to betydninger, den generelle og den specifikke, i 
udtrykket ‘filosofihistoriens historiografi’? Lad mig først skitsere den generelle 
betydning. Filosofihistorie blev etableret som filosofisk disciplin i det 18. århundrede, 
og siden da har disse to aspekter — filosofihistoriens historie og dens metode(r) — 
været diskuteret og kontinuert revideret.4 Som nævnt indledningsvist har 
filosofihistorien selv en historie samt en række metoder, og disse emner er genstandene 
i det felt, der betegnes som ‘filosofihistoriens historiografi’ i udtrykkets mere generelle 
betydning. I den sammenhæng diskuteres bl.a. følgende spørgsmål: Hvilke kriterier skal 
anvendes, når filosofiens historiske begyndelse og øvrige periodeinddeling skal 
fastsættes? Hvilke kriterier skal filosofihistorie anvende, når den udvælger fortidige 
tekster, der skal inkluderes i filosofiens historie? Skal filosofihistorien medtage 
videnskaber, der grænser op til filosofi, så som medicin, astronomi etc.? Hvilke 
analytiske begreber skal anvendes, når filosofihistorikere analyserer og præsenterer 
disse udvalgte, fortidige tekster, hvis analyserne skal være sande og adækvate? 
Historiografi rummer altså, i denne generelle betydning, videnskabsteoretisk 
selvrefleksion. Det særlige ved filosofihistoriens historiografi er, at denne 
videnskabsteoretiske refleksion ikke blot er afledt af mere generiske refleksioner over 
natur- og humanvidenskab, og at dens analyser udfoldes i en forholdelse til dens 
særegne, empiriske genstandsfelt, nemlig filosofihistoriske fremstillinger og deres 
eksplicitte eller implicitte metodebegreber. Over de seneste årtier har flere forfattere 
udvidet og diskuteret vores forståelse af de metodebegreber, der siden det 18. 
århundrede har været udfoldet i filosofihistoriske fremstillinger.5  

Sådanne generelle overvejelser over filosofihistoriens metode er typisk blevet 
fremsat af filosofihistorikere for at legitimere deres fremstillinger. I det 18. århundrede 
fremsatte og anvendte de første filosofihistorikere, Christoph August Heumann (1681-
1764) og Johann Jacob Brucker (1696–1770), eksempelvis det historiografiske begreb 
‘filosofisk system’ i deres filosofihistorie. De antog, at filosofien begyndte med ionisk 
naturfilosofi (ca. 600 f.v.t.), i og med det var her, at tænkere for første gang forsøgte at 
bevæge sig fra en mytisk til en begrebslig tænkemåde, nemlig ved at opstille filosofiske 
systemer. Dette begreb om filosofiske systemer blev videreført i mere eller mindre 
modificeret form hos en række filosofihistorikere i det 19. og 20. århundrede; for at 
blive inkluderet i en filosofihistorisk fremstilling skulle en fortidig tænker altså have 
bestræbt sig på at udvikle et filosofisk system, og dette system skulle 
filosofihistorikeren analysere og gengive. I dette tilfælde står det tilbage at undersøge, 
hvad der menes med begrebet ‘filosofisk system’. En historiografisk undersøgelse 
kunne bidrage til at undersøge dette begreb hos disse filosofihistorikere, og til at afgøre, 
om det overhovedet er adækvat at antage, at filosoffer i hele den filosofiske tradition har 
kendt til, og anvendt, dette metodologiske ideal.6 Hvis det ikke er tilfældet, bliver de 
analyser af fortidige tænkere, som udfoldes på baggrund af dette historiografiske 
begreb, muligvis misvisende. 

Ud over denne generelle betydning kan man som sagt også anvende udtrykket 
‘filosofihistoriens historiografi’ i specifik betydning. For ud over at henvise til de 
ovennævnte to aspekter ved filosofihistorie (dens generelle historie og metode(r)), taler 
man også om dens ‘historiografi’ i forbindelse med et afgrænset og specifikt emne 
inden for filosofien. Dette mere afgrænsede emne kan blandt andet være (a) en 
filosofisk gren og den metode, hvormed grenens historie er blevet fremstillet; (b) en 
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filosofihistorisk periode, eller (c) en bestemt fortidig tænker. Man kan ligeledes 
underkaste filosofiske begreber, teorier og argumenter (fx. Descartes’ cogito-argument) 
en sådan historiografisk analyse, men de særtilfælde vil jeg subsumere under (c), da de 
typisk kan spores tilbage til en eller flere individuel(le) fortidig(e) tænker(e). Også i 
disse tre sammenhænge (a, b og c) taler man altså om, at et emne har en særegen 
tolkningshistorie, og denne tolkningshistorie er ofte præget af bestemte implicitte eller 
eksplicitte fortolkningsmæssige antagelser eller paradigmer, som er genstanden for 
filosofihistoriens historiografi. Ganske ofte finder man her narrative skemaer, ofte med 
normative antagelser, der ganske vist har pædagogiske fordele i kraft af deres enkelhed, 
og som ofte er sejlivede i en almen filosofihistorisk bevidsthed, selv blandt 
fagfilosoffer, men som også er historisk misvisende. 

Et eksempel på (a) er den politiske filosofis historie. I den sammenhæng taler man 
om ‘den politiske filosofis historiografi’. Hvordan analyseres og fremstilles fortidige 
moralfilosofiske og politisk-filosofiske tekster? Skal disse tekster analyseres på 
baggrund af forfatternes metafysiske antagelser? Eller på baggrund af andre 
hermeneutiske kausalforhold, så som konkrete samfundsmæssige forhold, specifikke 
moralfilosofiske og politisk-filosofiske traditioner? Eller på baggrund af noget helt 
tredje?7 

Et eksempel på (b), en filosofisk periode, finder man i filosofihistoriske 
behandlinger af renæssancens filosofi. Her kan man således tale om 
‘renæssancefilosofiens historiografi’, på samme måde som man kan tale om ‘den 
antikke filosofis historiografi’ eller ‘oplysningsfilosofiens historiografi’. Lad mig 
benytte det første eksempel. Det korpus af tekster, der er skrevet i perioden fra det 14. 
til det 17. århundrede, har en fortolkningshistorie bestemt af en eller flere 
fortolkningsmæssige antagelser; disse antagelser kan være mere eller mindre 
velbegrundede, mere eller mindre artikulerede, men under alle omstændigheder 
dominerende i filosofihistoriske fremstillinger af perioden, altså i den historiografiske 
praksis. Således har det været antaget, at denne periodes filosofi er kendetegnet ved 
synkretisme, dvs. en uoriginal og fragmentarisk sammenstilling af antikkens filosofiske 
teorier, og at renæssancens filosofi som sådan ikke udgør en periode med selvstændig 
og original filosofisk virksomhed. Om denne fortolkningsmæssige antagelse er historisk 
korrekt eller ej, er et andet spørgsmål; det væsentlige er, at udtrykket 
‘renæssancefilosofiens historiografi’ dækker over et forsøg på at identificere og 
artikulere sådanne fortolkningsmæssige antagelser, hvad der igen kan danne 
udgangspunkt for en kritisk diskussion af antagelsernes holdbarhed.8  

Den tredje specifikke betydning af udtrykket — (c), en bestemt tænker — kan 
eksemplificeres med René Descartes (1596-1650). Man kan således tale om ‘Descartes’ 
historiografi’, altså den fortolkningshistorie og de fortolkningsmæssige antagelser, som 
Descartes’ tekster har været underkastet. Siden kantianismen i begyndelsen af det 19. 
århundrede er han blevet tolket som faderen til moderne filosofi, og dette begrundes 
med, at Descartes angiveligt skulle have udkastet en epokegørende teori om subjektet 
og dets erkendelse som værende fundamental for filosofien. Dette omtales også som det 
epistemiske paradigme. Undersøger man derimod den historiske Descartes’ tekster, og 
de tidligste fremstillinger af hans filosofiske teorier fra det 18. århundrede, viser dette 
billede sig næppe at være holdbart. Nogle ville endog argumentere for, at hans intention 
var en helt anden, eller flere og irreducible intentioner.9  

Filosofihistoriens historiografi tjener flere formål. For det første ved, som generel 
lære om filosofihistoriens historie og metode, at artikulere almene metodologiske 
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antagelser i tolkningen af, og fremstillingen af, filosofihistoriske tekster. Dette har 
selvsagt værdi for filosofihistorien som sådan. For det andet, at spore den 
tolkningshistorie, som et afgrænset, filosofihistorisk emne (en filosofisk gren, en epoke 
eller en tænker) har været underkastet. Filosofiens historiografi, anvendt inden for disse 
specifikke emner, har værdi for andre filosofiske discipliner end filosofihistorie, 
eksempelvis inden for teoretisk og praktisk filosofi. I disse discipliner er 
analysearbejdet ofte understøttet af, informeret af, eller endog motiveret af, en mere 
eller mindre korrekt historisk bevidsthed om et moderne emnes begrebslige genese.  

I den generelle og den specifikke betydning kan filosofihistoriens historiografi 
tjene som et middel til at bevidstgøre os om, og kvalificere os til at diskutere, sådanne 
historiske overleveringer, nemlig ved at spore disse tolkningers historie, og ved at 
sammenligne disse med det kildemateriale, som tolkningerne omhandler. 
Filosofihistoriens historiografi kan således have betydning både for filosofihistorie og 
for andre filosofiske discipliner, der behandler aktuelle emner. Eksempelvis er 
filosofihistoriske termer som ‘oplysningsfilosofi’ ofte blevet benyttet normativt i en 
moderne debat om ytringsfrihed og demokratiske styreformer, idet det er blevet antaget, 
at fornuften i denne filosofiske bevægelse blev sat højere end religion, og at bevægelsen 
ledte frem til den franske revolution; men hvis vores forestillinger om oplysningsfilosofi 
efter nøjere, historiografisk undersøgelse af relevant kildemateriale viser sig at være 
myter snarere end  sande og adækvate tolkninger, så tvinges vi dels til at revidere vores 
filosofihistoriske selvopfattelse, dels til at modificere — måske helt opgive — en sådan 
normativ brug af termen ‘oplysningsfilosofi’.10 Dermed ikke sagt at vi nødvendigvis 
skal ændre de normative antagelser, der ligger til grund for sådan en tilgang til 
oplysningsfilosofien, men at disse normer må begrundes anderledes, hvis overhovedet.  
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