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Krisebegrebet møder os overalt - i medierne, viden-

skaberne, politiske diskurser, kunsten, populærkultu-

ren, filosofiske samtidsdiagnoser, den private sfære. 

Og netop ‘møder os’ snarere end at vi møder det; vi 

favnes af krisebegrebet, opsluges af det, drukner i 

det. Ikke blot dets materielle omfang og hyppige 

brug, men især den uoverskuelige alvor hvormed det 

møder os - en alvor som fordrer en emotionel reakti-

on på et niveau vi næsten aldrig kan leve op til - 

betinger dets fortærende og labyrintiske karakter. 

Således er krisebegrebet i dag mere end blot et 

tidstypisk begreb - omend det også er dette. I sin 

samtidige anvendelse rører det ved en form for orien-

teringsløshed som ikke blot angår indholdet af de 

kriser der omtales, men vores forhold til dem. 

Krisebegrebet har været ‘tidstypisk’ meget længe. 

Fra Reinhart Kosellecks imponerende begrebshistori-

ske studier erfarer vi f.eks. at et fransk leksikon fra 

1840 beskriver krisebegrebet som et modebegreb der 

fylder enhver avisside. I 1980’erne, hvor Koselleck 

fremlagde sit arbejde, konstaterede han at den infla-

toriske begrebsbrug nu var intensiveret til et niveau 

hvor begrebet omfattede alle livsområder. Og samti-

dig var dets betydning mere diffust end nogensinde 

før.
1
 

Kosellecks indsats begrænser sig ikke til en påvis-

ning af krisebegrebets eksplosive forekomst i moder-

nitetens begrebslige landskab og af dets flydende 

betydningsfelt. Som jeg ser det består hans væsent-

ligste bidrag til krisebegrebets historie i en række 

modernitetsanalyser på grundlag af hvilke han be-

stemmer modernitet og krise som intrinsisk forbund-

ne. Afgørende for denne sammenhæng er en særlig 

historiefilosofisk forståelseshorisont, der bryder 

igennem med oplysningstiden, og som ifølge Kosel-

leck bliver definerende for det moderne. Denne sær-

lige temporale struktur viser sig i en bestandig erfa-

ring af opbrud, forandring og overgang og i forestil-

lingen om en nødvendig historisk udvikling, oriente-

ret imod en utopisk fremtid. Kosellecks analyser af 

krisebegrebet centrerer om dets forvandling til et 

historiefilosofisk begreb i løbet af det 18. århundrede 

og favner heri en række essentielle modernitets-

logikker: sekularisering, afpolitisering, revolutionær 

bevidsthed, udviklingen af skellet imellem offentlig 

og privat og imellem politik og moral. 

Men spørgsmålet er om Kosellecks modernitets-

analyser formår at indfange vores situation i dag? Er 

vor tids krisebevidsthed fortsat betinget af forestil-

lingen om krisernes indlejring i et objektivt historisk 

udviklingsforløb der orienterer sig imod radikale 

overgange og nye, ubekendte fremtider? Eller er den 

fornemmelse af orienteringsløshed, som begrebet 

vækker i os i dag, snarere et vidnesbyrd om at vi har 

tabt fornemmelsen af en historisk retning, af en dy-

namisk bevægelse ind i fremtiden? 

Lad mig først, indledningsvis, skitsere hvad jeg 

ser som de dominerende træk ved vores anvendelse 

af krisebegrebet i dag. Hvad fortæller denne anven-

delse om vores forhold til krisebegrebet - og heri om 

vores syn på forandring, håb, ansvar og skyld?
2
  

Denne diagnose vil føre os videre til Kosellecks 

begrebshistoriske analyser. Som det vil fremgå, fin-

der jeg at de modernitetslogikker som Koselleck 

lancerer må underkastes en radikal omtolkning, skal 

de ramme vores situation i dag. Den historiefilosofi-

ske krisebevidsthed er selv i krise. Fremtids- og nu-

tidshorisonten er kollapset ind i hinanden hvilket 
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resulterer i handlingsparalyse og en politik uden 

udsyn, uden ‘andethed’. 

Essayets sidste del er viet samtidige former for ra-

dikal politisk filosofi der, med revolutionært sigte, 

ønsker at åbne fremtiden på ny. Det er min opfattelse 

at også indenfor den radikale filosofi er den historie-

filosofiske krisebevidsthed i vidt omfang brudt sam-

men hvilket manifesterer sig i en ‘begivenheds-

tænknings’ prægnante forekomst - en tænkning der, 

uagtet det komplekse og forskelligartede teoretiske 

spektrum den omfatter, i alle tilfælde implicerer en 

ganske anden form for temporalitet. 

 

Permanente kriser og ontologi-
ske slagsmål 
Omend vi konfronteres med en mangfoldighed af 

kriser ledsaget af meget forskellige typer af faresce-

narier, domineres samtiden uomtvisteligt af store 

globale kriser: af klimakrisen og den finansielle 

krise, ikke mindst, men tillige af ressource-, fødeva-

re-, sundheds- og fattigdomskriser, der fører til mi-

grationskriser og sikkerhedskriser. Hertil kommer 

den globale politiske krise (det forhold at de globale 

kriser kun kan løses globalt, men at der ikke eksiste-

rer adækvate globale politiske og retslige institutio-

ner). De vestlige demokratier på deres side er kende-

tegnede ved legitimitetskriser der manifesterer sig i 

gensidig mistro mellem politikere og vælgere og hvis 

symptomer er teknokratistyre, elitisme, sammenbrud 

i korporative strukturer, vælgerapati og populisme. 

Udover at de dominerende kriser er globale eller i det 

mindste transnationale, så italesættes de også som 

indbyrdes afhængige: de intensiverer hinanden gen-

sidigt, ligesom de kun vil kunne afhjælpes derved at 

de forstås som sammenhængende.
3
 

Dernæst er det karakteristisk at disse globale, for-

bundne kriser forstås som mere eller mindre perma-

nente og ulyksalige kriser. Vi har ingen forhåbning 

om at disse kriser blot er forbigående; i det omfang 

de overhovedet kan afhjælpes og ikke blot modereres 

eller håndteres, er der tale om lange tidsperspektiver. 

Vi ser dem heller ikke som rensende og lutrende, 

som nødvendige undergangsfænomener der åbner for 

ny, frisk luft. (Således skrev Engels i 1857: ”Krisen 

vil gøre mig lige så godt som et havbad”).
4
 Det er 

kriser der truer ikke bare den verden vi har, men også 

den verden vi gerne vil have; vi håber ikke på en 

radikalt anden verden på den anden side af kriserne, 

men på en redning af den verden vi kender. I det 

omfang vi forestiller os krisen som katalysator for en 

forandret, bedre verden, vil det være en verden hvor 

den vestlige livsform udbredes til større dele af klo-

den. Der er naturligvis undtagelser fra dette domine-

rende billede. Da den globale finansielle krise blev 

udløst i 2008, gav den nyt håb til venstrefløjspartier i 

hele verden: endelig manifesterede kapitalismens 

indbyggede modsigelser sig så åbenbart og fatalt at 

det måtte føre til oprør, opgør og systemiske omdan-

nelser. I dag, syv år efter, er der næppe mange der vil 

lægge stemme til et sådant håb. Hovedparten af de 

mennesker der protesterer i Sydeuropa i disse år 

ønsker at genvinde det livsgrundlag de har mistet. 

Der findes dog stadig kommunistiske og anarkistiske 

bevægelser hvis mål er et radikalt opgør med den 

kendte verden. Men de globale antikapitalistiske 

bevægelser manifesterer sig langtfra entydigt som 

bevægelser med et sådant sigte. Occupy Wall Street 

bevægelsen, f.eks., er internt splittet imellem grupper 
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der ønsker at stille specifikke krav til magthaverne – 

krav der nok indebærer visioner om en reformeret 

kapitalisme, men næppe om et helt andet samfund – 

og de der vil undgå enhver indirekte legitimering af 

de bestående strukturer og vil forlade sig på de åbne 

slagord ‘social lighed’ og ‘økonomisk retfærdighed’ 

(hvor åbenheden enten henviser til et diffust indhold, 

der senere vil blive præciseret, eller til et utopisk 

potentiale).
5
 Klimakrisen har ført til en mangfoldig-

hed af lokale bevægelser hvis sigte er at etablere 

grundlaget for en anden, mere bæredygtig levevis – 

og tillige nye kollektive samlivsformer. I disse be-

vægelser forstås krisen ikke kun som forvarslet om 

en rædsel der må afværges igennem umiddelbar 

handling, men også som en vækkelse der kan få det 

moderne menneske til radikalt at nytænke sit forhold 

til naturen, sig selv og menneskelige fællesskaber. 

‘Nytænkningen’ er dog en ambivalent størrelse: den 

kombinerer idealer fra en præmoderne levevis med 

de muligheder som en højteknologisk og kapitalistisk 

verden tilbyder – hvilket dog ikke udelukker fore-

komsten af reelle ny-figurationer, symbolsk såvel 

som materielt. 

I en mindre radikal forstand har krisebegrebet i 

dag dog en helt entydig rolle som forandringsbegreb. 

Kriser ses som katalysatorer for historisk udvikling. 

Boltanskis og Chiapellos analyser af hvorledes den 

franske kapitalisme udviklede sig fra fordisme til 

post-fordisme i kraft af de kriser den gennemløb, 

foranlediget af den sociale og kunstneriske kritik der 

blev rejst imod den, vinder stadig stor genklang i den 

sociologisk orienterede kapitalisme-forskning.
6
 Poli-

tologien, sociologien, økonomien og historie-

videnskaben arbejder fortsat med krisemodeller der 

kan redegøre for markante historiske systemskift – 

såvel som for markeders oscillering imellem lige-

vægt og uligevægt. En uhyggelig politisk-ideologisk 

anvendelse af krise-begrebet som udviklingsbegreb 

kan iagttages i den opfattelse at den islamiske verden 

befinder sig på et tidligere udviklingstrin end den 

vestlige verden og må kæmpe sig igennem en række 

interne kriser før den når frem til det civilisationsni-

veau som den vestlige verden har opnået i kraft af sin 

lange krisehistorie. Fælles for alle disse anvendelser 

af krisebegrebet er dog at de opererer med gradvise 

historiske forandringer, ikke med radikale ideer om 

en ny verden hinsides de kriser der konfronterer os. 

Et andet karakteristisk træk ved krisebegrebets 

anvendelse i dag er dette at det aftegner politisk-

ideologiske kamppladser hvad angår krisernes onto-

logiske status. Ikke mindst klimakrisen giver anled-

ning til intense disputter om hvorvidt og i hvilket 

omfang den eksisterer. En religiøst farvet retorik er 

opstået i begge lejre. De der nedtoner klimakrisen 

bliver af modstanderne kaldt for klima-fornægtere, 

mens de der hævder dens ultimative alvor gives nav-

ne som klimadespoter eller -fanatikere. Ligeledes 

kan krisebegrebet generelt fungere som en anklage, 

rettet imod personer, politiske partier, virksomheder 

eller lande – en anklage der undergraver de pågæl-

dendes legitimitet og operationsduelighed og som de 

vil gøre alt for at ryste af sig. Også her er det krisens 

eksistens eller ikke-eksistens der er genstand for 

striden. 

Den udbredte kamp om krisernes ontologiske sta-

tus er nært forbundet med det forhold at nutidens 

store globale kriser i vidt omfang er menneskeskabte 

kriser. Men uagtet de er menneskeskabte, synes de 
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udenfor menneskelig rækkevidde. Bruno Latour giver 

en præcis formulering af denne paradoksale situation 

i foredraget ”Waiting for Gaia” hvis omdrejnings-

punkt er klimakrisen. Hvordan kan vi føle os så skyl-

dige uden samtidig at føle noget ansvar for de for-

brydelser vi har begået? spørger han. 

 

Den menneskelige kollektive agent der antages at ha-

ve udført denne handling er ikke en størrelse der kan 

tænkes, afvejes ej heller observeres. Du vil aldrig stø-

de på vedkommende. Det er end ikke den menneske-

lige race som helhed, eftersom de ansvarlige kun ud-

gør en del af den menneskelige race, de rige og de 

velstående, en gruppe som ingenlunde har fast form 

eller afgrænsning, for slet ikke at tale om egentlig po-

litisk repræsentation. Hvordan kan det være ”os” der 

har gjort ”alt det”, siden der ikke er noget politisk, 

moralsk, tænkende og følende legeme i stand til at si-

ge ”vi” […]?7 

 

Vi er ikke blot afkoblede fra de kollektive giganter 

som har forårsaget kriserne, vi er også afkoblede fra 

muligheden for selv at indvirke på krisernes udvik-

ling eller afhjælpning. Der eksisterer ikke nogen vej 

der fører direkte fra det enkelte menneskes handlin-

ger til klodens skæbne. Vi står således i den sam-

mensatte situation at naturen har mistet den sublime 

karakter vi tidligere tildelte den (den har vist sig 

skrøbelig, afhængig af menneskelig handling), men 

samtidig er den mere truende og overvældende end 

nogensinde før. Naturen afspejler os, men ikke desto 

mindre er den ”for skrøbelig til at påtage sig den 

beroligende rolle som fordums natur, for indifferent 

over for vores skæbne til at være Moder, for utilgæn-

gelig hvad angår aftaler og ofre til at agere Gudinde”. 
8
 

Ikke alle vil dele Latours kølige, videnskabelige 

naturbegreb, og ikke alle vil finde hans krisesvar 

tilstrækkeligt: at forsøge at genskabe forbindelserne 

mellem individ, kollektivt subjekt og den truende, 

menneskeskabte natur gennem detaljeret netværks-

bevidsthed. Men beskrivelsen af den menneskelige 

lammelse, som udspringer af blandingen af skyld og 

ansvarsløshed, magt og afmagt i forhold til de store 

menneskeskabte kriser, er præcist ramt. Når vi kæm-

per om at definere krisernes ontologiske status er der 

mere end ideologiske tilhylninger af særinteresser i 

spil. Spørgsmålet om krisernes eksistens eller ikke-

eksistens, eller grad eller form af eksistens, vedrører 

menneskets komplekse naturforhold der kommer til 

udtryk i den paralyserende sammenhæng mellem 

skyld og afmagt. 

Endelig må det bemærkes at de store globale kri-

ser i dag synes at skygge over tematiseringen af mo-

dernitetens kriser der i høj grad dominerede det 20. 

århundrede: individualisering, generel markedsgørel-

se og ødelæggelse af traditionelle fællesskabsstruktu-

rer; oplysningen der kulminerede i en instrumentel 

fornuft der undergravede rationaliteten selv og førte 

til totalitarisme; nihilisme og sekularisering – en 

åndskrise der ramte videnskab, politik, kunst og ci-

vilsamfund. Særegent for disse kriser er at de i vid 

udstrækning kan ses som kriser der er indlejrede i det 

moderne selv; de er ikke blot ledsagefænomener til 

det moderne.
9
 Det er dog kun tilsyneladende at disse 

kriser i dag overskygges af de store globale kriser. 

Modernitetens kriser lever videre lige under overfla-

den; de forbindes tæt med de store kriser, ja, forstås 
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ofte direkte som betingelser for disse. Kapitalismen, 

den instrumentelle fornuft og opløsningen af sociale 

og åndelige strukturer har næret de globale ubalancer 

som nu eksploderer i fattigdomskrise, økonomisk 

krise, klimakrise, politisk legitimitetskrise, religiøs 

radikaliseringskrise tillige med en række relaterede 

kriser. På denne baggrund er det særligt overrasken-

de at ideen om et gennemgribende opgør med mo-

dernitetens grundstrukturer spiller så marginal en 

rolle i samtidens krisebevidsthed. 

 

Kosellecks modernitetsdiagnose 
som afsæt for en overvejelse 
over modernitetens dobbelte rol-
le for samtidens krisebevidsthed 

Disse overvejelser over krisebegrebets anvendelse i 

dag fører os nu til Koselleck. Hans detaljerede studie 

af krisebegrebets historie er endnu ikke overgået og 

fungerer fortsat som uomgængeligt referencepunkt 

for enhver tilgang til krisebegrebet som begreb. Men 

derudover er det afgørende at han direkte forbandt 

‘krise’ med ‘modernitet’: ‘Krise’ er intrinsisk for-

bundet med modernitetens særlige temporalitet der 

viser sig som en bestandig erfaring af opbrud, over-

gang og forhåbning. Begrebet beskrives som ‘signa-

tur’ og ‘overbegreb’ for det moderne; i sin elasticitet 

formåede det at indramme både den frygt og de for-

håbninger som fornemmelsen af fortløbende frem-

skridt og en altid ubekendt fremtid igangsatte.
10

 

Kosellecks begrebsstudie giver et præcist afsæt for 

en forfølgelse af spørgsmålet om modernitetens dob-

belte rolle for samtidens krisebevidsthed – dens kri-

sefostrende betydning, på den ene side, og dens 

urokkelighed som det grundlag vi baserer os på og 

ønsker at redde igennem kriserne, på den anden side. 

Kosellecks studie bekræfter den nære sammenhæng 

imellem ‘krise’ og ‘modernitet’ vi erfarer i dag og 

begrunder denne sammenhæng i to komplementære 

logikker: en sekulariseringslogik, der betinger krise-

begrebets forvandling til et historiefilosofisk begreb, 

og en afpolitiseringslogik, frembåret af et ulyksaligt 

spændingsforhold mellem politik og etik. 

Koselleck hævder med andre ord at ‘krise og mo-

dernitet’ er bundne sammen på grund af modernite-

tens diffuse fremskridtsforventninger i sammenhæng 

med dens afpolitiserings-strategier. Denne tese ville 

kunne forklare det bizarre dobbeltrum – fængsel og 

frihed, afgrund og paradis – som moderniteten ind-

retter for os i dag: det moderne er grundlæggende 

gennemsyret af utopiske idealer (og derfor kan vi 

ikke slippe det moderne og bryde med det), men 

netop denne utopiske tænkning er i dybeste forstand 

krisefremkaldende fordi den fornægter, tildækker, 

modarbejder eller omformulerer sine uundgåelige 

politiske implikationer. Men det forudsætter natur-

ligvis at vi fortsat lever i horisonten af denne utopi-

ske tænkning. Gør vi det? 

 

Krise og modernitet I: krisebe-
grebet som historiefilosofisk be-
greb 
Det er velkendt at ‘krise’ kommer af det græske ‘kri-

sis’ der betyder adskillelse, strid, afgørelse eller be-

slutning. ‘Krisis’ blev anvendt i en række forskellige 

sammenhænge: i det medicinske felt (hvor ‘krisis’ 

refererede til det kritiske tidspunkt i et sygdomsfor-

løb hvor det kunne diagnosticeres at patienten enten 

ville blive rask eller dø); i forbindelse med politiske 
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beslutninger eller forløb, såsom krig (hvor ‘krisis’ 

ligeledes ville henvise til et afgørende vendepunkt i 

krigslykken eller beslutning om krig og fred); i juri-

diske sammenhænge (hvor ‘krisis’ modsvarede tids-

punktet for domfældelsen); eller i religiøs henseende 

(hvor ‘krisis’ udstillede skellet mellem saliggørelse 

eller forbandelse).
11

 

To forhold må bemærkes. ‘Krisis’ vedrører livsaf-

gørende alternativer – mellem liv og død, krig og 

fred, frifindelse og straf, lykke og forbandelse. Der-

næst rummer begrebet en dobbelthed af subjektiv 

dom og objektivt forløb: det skelner ikke imellem det 

sagforhold som giver anledning til krisen (såsom et 

sygdomsforløb, en krig, en domsproces eller et mel-

lemværende med guderne) og så den menneskelige 

dom der bryder ind i dette forløb (enten med en di-

agnose, en beslutning om krigens fortsættelse eller 

ophør, en domfældelse eller en fortolkning af gud-

dommelige tegn). Koselleck reflekterer ikke yderli-

gere over denne sammensmeltning af det subjektive 

og det objektive aspekt. Vi kan dog se den som me-

ningsfuld i lyset af en græsk tænkning hvor kosmos 

og menneskelig fornuft ideelt set harmonerer: i et-

hvert kritisk forløb vil der i sagens natur være et 

vendepunkt, et sandt tidspunkt for afgørelse – og 

menneskets opgave er at ramme dette tidspunkt rig-

tigt og fælde en dom ud fra bedømmelseskriterier der 

er i overensstemmelse med forløbets natur. Dette 

tager dog ikke beslutningsbyrden fra menneskene. 

Beslutningen er ikke blot rigtig eller forkert; den får 

selv betydning for det videre objektive forløb (be-

handlingen, patienten gives som resultat af diagno-

sen, influerer på helbredelsen; den politiske beslut-

ning afgør krigens videre forløb; domfældelsen afgør 

den anklagedes skæbne; og fortolkningen af guder-

nes hensigter har afgørende betydning for om man 

bevarer deres gunst eller vender dem imod sig). 

Jeg skal ikke gengive Kosellecks fremstilling af 

krisebegrebets historie frem til dets eksplosive fore-

komst i det moderne Europa og den Nye Verden, 

Amerika. Det er dog afgørende at nævne at begrebet 

i det Gamle og Nye Testamente henviser til domme-

dag – hvilket åbner en forventningshorisont. Omend 

de troende allerede er frelste, må de gennemleve det 

historiske liv og vente på den afgørende verdenshi-

storiske begivenhed ved hvilken dette historiske liv 

kulminerer i en krise der gennemsætter guddommelig 

retfærdighed og skiller de salige fra de fortabte.
12

 

Det var i det 18. århundrede at krisebegrebet på-

begyndte sin gradvise forvandling til et historiefilo-

sofisk begreb. Det havde længe spillet en rolle i fag-

sprogene (medicinen, juraen, teologien), ikke kun på 

latin, men også på fransk, engelsk og tysk. Men i det 

18. århundrede udvidedes dets hidtil snævre anven-

delse; i sin medicinske betydning blev det brugt som 

metafor for den politiske krop, psykologiske tilstande 

og økonomien. Ved siden af sygdomsmetaforikken 

optrådte apokalyptiske temaer, ikke mindst i forbin-

delse med diagnoser af politiske kriser.
13

 

Hvad vil det da sige at krisebegrebet blev til et hi-

storiefilosofisk begreb? Koselleck mener hermed at 

det blev til et prisme for en fortolkning af historien 

som helhed. Hvis nutiden diagnosticeres som en 

krisetid, involverer det samtidig et bestemt syn på 

fortiden (som det historiske forløb der har ført frem 

til krisen) og på fremtiden (som den nye situation, 

der vil foreligge efter krisen). Det moderne er ifølge 

Koselleck kendetegnet ved en vedvarende foran-
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dringstankegang. Den moderne bevidsthed retter sig 

imod fremtiden, som altid ny og ubekendt, hvorimod 

fortidserfaringen skrumper ind og mister betydning. 

Forandringstankegangen kan naturligvis udmønte sig 

forskelligt. Den viste sig blandt andet i en besættelse 

af fremtidsprognoser, i ideen om at man kunne plan-

lægge sig ind i det nye. Men revolutionsforventnin-

gen blev det helt afgørende kendetegn for det moder-

nes temporale struktur. ‘Krise’ og ‘revolution’ faldt 

delvist sammen. Alle revolutionsforventninger havde 

det tilfælles at deres omdrejningspunkt var ideen om 

en radikal overgang der enten ville føre til et nyt og 

frit samfund eller fortabelse. Også store samfunds-

forandringer, såsom overgangen til industrisamfun-

det, blev betragtet i krisens tegn, som en overgang 

der enten ville føre til undergang eller til en ny ret-

færdig samfundsorden. Marx og Engels raffinerede 

denne krisetankegang derved at de skelnede imellem 

kapitalismens vedvarende kriser, der betingede dens 

gradvise udvikling, og den afgørende krise der ville 

føre til dens undergang og til kommunisme. Men 

krisetankegangen blev også ambivalent i deres hæn-

der: det blev uklart hvilken rolle subjektiv analyse, 

kritik og beslutning spillede for den historisk-

dialektiske proces. Ville analysen af kapitalismens 

indre modsigelser i sig selv medvirke til at skærpe 

kapitalismens kriseudvikling? Ville kritik og tilsigte-

de oprør bringe krisen frem til dens uomgængelige 

vendepunkt? Eller udgør subjektive bevidstheds- og 

handlingsmuligheder blot forsvindende momenter i 

en uomgængelig objektiv materialistisk historieud-

vikling?
14

 

Revolutionstankegangen kan siges at bevare den 

oprindelige forudsætning om skarpe alternativer der 

udelukker hinanden, men indholdet af det ene alter-

nativ, det der står for en fri og retfærdig ny sam-

fundsorden, er delvist ubekendt. Ligeledes angår 

krisen både et objektivt historisk forløb og menne-

skelige beslutninger som sætter overgangen igennem. 

Men i skærpelsen af krisebegrebet som historiefilo-

sofisk begreb ligger også den mulighed at det subjek-

tive aspekt reduceres og bliver til et nødvendigt ved-

hæng til historiske processer der udfolder sig igen-

nem en egen logik. Stadig er det dog den subjektive 

udfordring at ‘ramme rigtigt’, at handle når krisen er 

modnet, når den har nået sit eksplosionspunkt. 

I det 20. århundrede, konstaterer Koselleck, er den 

gamle kraft i begrebet, der hidrørte fra ideen om 

skarpe uomgængelige alternativer, gået tabt, til fordel 

for en uvished vedrørende mulige alternativer. Men 

den historiefilosofiske ramme forbliver den samme 

som i det 18.-19. århundrede: Krisen betegner en 

pågående ny tid der tolkes som overgang. I essayet 

“Einige Fragen an die Begriffsgeschichte von ‘Kri-

se’” opstiller han tre forskellige semantiske modeller 

som tilsammen ekspliciterer indholdet af denne hi-

storiefilosofiske ramme.
15

 Disse modeller kan tjene 

os i vores overvejelse over hvorvidt Kosellecks mo-

dernitetsdiagnose stadig er rammende for vores tid. 

Ifølge den første model forstås verdenshistorien 

selv som varig krise. Ulykke, synd, uretfærdighed og 

meningsløshed hober sig op, uden forløsning. Den 

eneste dommer er verdenshistorien selv der forstås 

som et subjekt. Koselleck placerer Hegel i denne 

model, tillige med liberale og darwinistiske historie-

filosoffer. Hegel indfanger de meningsløsheder, der 

vedvarende produceres, som momenter i den absolut-

te ånds udvikling, mens liberale og darwinistiske 
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tænkere baserer sig på en fremskridtsidé der implice-

rer de svageste elementers gradvise uddøen. Det er 

indlysende at denne model involverer en kraftig mo-

difikation af de oprindelige kendetegn ved krisebe-

grebet. Den menneskelige beslutning er vedvarende 

omgærdet af alvor, men aldrig i kontakt med ‘de 

store alternativer’ – omend disse sætter sig ubønhør-

ligt igennem. 

Samtidens krisebevidsthed lader sig bestemt spejle 

i denne model. Vi lever i permanent krise, vi favnes 

af utallige kriser der tilsammen er kommet til at ud-

gøre en form for normaltilstand for os. Vi befinder os 

i permanent beslutningsalvor, men er afkoblede fra 

en kontakt med, en indsigt i og en magt over ‘de 

store alternativer’. Vi forudsætter ligeledes en histo-

riemetafysik: den kapitalistiske og demokratiske 

samfundsform forstås som endemålet for historien. 

Men heri adskiller vi os dog også på ambivalent vis 

fra modellen: vi ved hvor vi skal hen fordi vi allerede 

er der, og samtidig kender vi ikke vejen derhen. Den 

underliggende, permanente krise kan karakteriseres 

derved at endemålet ikke er globalt udbredt, at dets 

idealer modarbejdes indefra og udefra, og – mest 

alvorligt – at vi ikke kan gennemskue implikationer-

ne af dets gennemførelse. Ved siden af denne ambi-

valente uvished der knytter sig til det kendte, er vores 

tid dog også kendetegnet af en mere entydig uvished 

der knytter sig til de fremtidige konsekvenser for 

mennesket af den videnskabelige og teknologiske 

udvikling. Den etablerede historiemetafysik iblandes 

således ætsende perler af radikal åbenhed og kontin-

gens. 

Ifølge den anden model forstås krisebegrebet som 

et iterativt epokebegreb. Koselleck relaterer både 

historiske og økonomiske teoridannelser til denne 

model, såvel som ideologiske figurer: ‘vi udvikler os 

igennem kriser; kriser gør os stærkere og klogere’. 

Jeg har allerede ovenfor anført at en lang række 

videnskabelige modeller såvel som politisk-

ideologiske tankesæt til stadighed baserer sig på 

krisebegrebet som et epokalt udviklingsbegreb. 

Den tredje model er den apokalyptiske og revolu-

tionære model. Den forudsætter ikke én lang perma-

nent krise, ej heller en række kriser, der hver især 

indvarsler en ny historisk epoke, men derimod én 

enkelt unik krise som endnu ikke er kommet, histori-

ens sidste krise – den religiøse dommedag i metafo-

risk forstand. Koselleck associerer naturligvis mo-

dernitetens revolutionstænkere med denne model: 

Maximilien Robespierre, Thomas Paine, J.G. Fichte, 

Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Karl Marx. 

Grundtanken er denne at det absolutte nulpunkt i 

historien (opløsning, undergang, vold) gemmer i sig 

muligheden af et omslag til en helt ny, moralsk tid. 

Denne model er kun genkendelig i dag i amputeret 

forstand. Dommedagsscenarier er bestemt ikke fra-

værende i vores tid; i det omfang de ikke finder vej 

til den videnskabelige og politiske diskurs (hvilket de 

gør til dels), fylder de kunstens og populærkulturens 

rum. Men som det allerede står klart: forestillinger 

om et radikalt andet, retfærdigt samfund hinsides den 

kendte verdens sammenbrud dominerer ikke vor tids 

krisebevidsthed. End ikke Hollywoods katastrofefilm 

spekulerer heri. Den lykkelige slutning drejer sig om 

en genindførelse af den kendte verden der var nær 

ved undergang. For så vidt krisen har bevæget os et 

andet sted hen, skyldes det at den har mindet os om 

betydningen af de oprindelige værdier (familien, 
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venskabet, sammenholdet i lokalsamfundet) som vi 

havde glemt i vores egoisme og dekadence. Sådanne 

krisefilm rummer altså nok en kritik af det moderne 

samfund, men ikke et alternativ – blot en påkaldelse 

af præmoderne værdier i samspil med moderne 

magt- og markedsstrukturer.
16

 

Vi kan således konstatere at omend Kosellecks tre 

semantiske modeller afgjort vinder genklang i vor 

tids krisebevidsthed, gør der sig markante afvigelser 

gældende med hensyn til den første og den tredje 

model. I vores tid, vil jeg hævde, er fremtiden hver-

ken overgivet til den historiske proces selv eller fik-

seret i ideen om et kommende samfund. Fremtiden er 

nutiden: vi er der allerede, vi har nået endemålet, 

men samtidig kan vi ikke komme hen til det fordi 

permanente kriser forhindrer os deri. Utopien ligger 

ikke forude, eller bagude; vi har allerede vundet 

utopien, blot er den befolket med immanente farer. I 

mere radikal forstand end nogensinde må utopien 

siges at være ‘stedet der ikke er’ – vi er på dette sted 

uden at være der. Vejen derhen søger vi i korrektio-

ner, modifikationer, såvel som i en styrkelse af den 

moderne rationalitet, teknologien. Eller i præmoder-

ne værdier, i ren eller blandet form. 

Den historiefilosofiske ramme er fortsat vores re-

ferenceramme, men strukturelt set er den brudt sam-

men. Fremtiden er nutiden (iblandet stænk af forti-

den) – og nutiden er utilgængelig fordi den er låst 

fast som fremtid. Modernitetens historiefilosofiske 

bevidsthed er selv i krise. Vores forhold til kriser (og 

dermed til ‘krise’ som sådan) er i krise; krisebegrebet 

er blevet et begreb for subjektiv afmagt, for hand-

lingsevnens kortslutning i en temporalitetsstruktur i 

hvilken nutid og fremtid er kollapset ind i hinanden. 

 

Krise og modernitet II: afpolitise-
ring og indirekte magter 
I sit tidlige store værk, Kritik und Krise, udlægger 

Koselleck det intrinsiske forhold mellem modernitet 

og krise som betinget af afpolitisering – i betydnin-

gen ‘tildækket, fornægtet politik’. 

Ifølge Koselleck blev absolutismen i Europa un-

dergravet af oplysningstidens stærke civilsamfunds-

organisationer og -bevægelser, ikke mindst frimurer-

logerne og den intellektuelle bevægelse der kaldte 

sig Respublica literaria, et fællesskab af forfattere og 

lærde over landegrænser hvilket ifølge medlemmerne 

selv modsvarede en ‘metafysisk republik’. Disse 

foreninger og bevægelser hævdede at besidde en 

apolitisk og privat karakter og baserede sig heri på et 

strengt skel mellem politik og moral. Men ifølge 

Koselleck havde deres stræben efter et universelt 

moralsk rige dybtgående politiske implikationer - og 

således beskriver han dem som oplysningstidens 

‘indirekte politiske magter’. Selv da den politiske 

krise var åbenbar, fastholdt de en dualisme imellem 

moral og politik. Ved at tolke krisen historiefiloso-

fisk kunne de fremstille deres kamp som ‘apolitisk’, 

som ‘nødvendig’. Deres politik var utopisk, ifølge 

Koselleck: orienteret omkring universelle moralske 

ideer, fremfor konkrete kamppladser, grupperinger, 

stridspunkter. 

Ifølge Koselleck er oplysningstænkningen gene-

relt kendetegnet ved en hyklerisk fornægtelse af det 

politiske til fordel for universel utopisk tænkning – 

hyklerisk fordi en sådan tænkning ikke kan undgå at 

sætte sig reelt politisk igennem, i kampe, fraktioner 

og fjendebilleder. Som følge heraf er moderniteten 
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en krisens tidsalder: splittet imellem en ‘skjult’ poli-

tik der fornægter politisk ansvar og en erklæret poli-

tik der til gengæld betragtes som apriorisk beskidt.
17

 

Denne kontroversielle modernitetsdiagnose kan 

tjene os i at kvalificere yderligere hvad vi konklude-

rede på grundlag af den første modernitetslogik: at 

krisebegrebet i dag er blevet et begreb for subjektiv 

afmagt, for en krise i forhold til ‘krise’ som sådan. 

Men også Kosellecks anden modernitetslogik må 

underkastes en radikal omfortolkning, skal den ram-

me samtidens krisebevidsthed. Afpolitiseringen må i 

dag siges at være slået over i en overpolitisering 

(som implicerer at endog krisernes eksistens eller 

ikke-eksistens bliver til et politisk stridsspørgsmål) 

omend denne overpolitisering stadig lever i horison-

ten af modsætningsforholdet mellem moral og poli-

tik. Den eksplicitte politisering af alle kriseaspekter 

lader sig med andre ord ikke længere fortrænge, men 

denne udfoldelse af politik opfattes igennem den 

utopiske politiks prisme og ses derfor som grund-

læggende beskidt (hvilket den i vidt omfang også er). 

Som følge heraf ledsages overpolitiseringen af en 

reel (ikke blot tilsyneladende) afpolitisering: en flugt 

væk fra parlamentarismens politik, for både vælgeres 

og magthaveres vedkommende. Disse parallelle spor 

– en overpolitisering der kun alt for tydeligt er ned-

sunket i partikulære interesser og en reel afpolitise-

ring – udfolder sig begge i horisonten af den utopiske 

politik, men er slået over i dens modsætning: en 

politik uden udsyn, uden ‘andethed’. 

Således kan vi ved hjælp af Kosellecks komple-

mentære modernitetslogikker forklare det tilsynela-

dende paradoks, som vi konstaterede med hensyn til 

forholdet mellem modernitet og krise i dag: hvis 

modernitetens indlejrede kriser ses som betingelser 

for de store globale kriser der møder os i dag, hvor-

for spiller tanken om et fundamentalt opgør med 

modernitetens grundtræk da så marginal en rolle? Vi 

er fangne i moderniteten på grund af dens utopiske 

horisont, blot har vi placeret utopien i nutiden. Dette 

kortslutter vores handlingsevne og giver anledning til 

to parallelle politiske spor, overpolitisering og afpoli-

tisering, begge uden udsyn – og heri grobund for 

kriser. 

 

Begivenhedstænkningen som 
symptom på den historiefilosofi-
ske krisebevidstheds kollaps 
Som allerede antydet, er der undtagelser i forhold til 

det dominerende billede. Der er grupper, bevægelser 

og tænkere der italesætter muligheden af et radikalt 

brud med den moderne vestlige verden, som vi ken-

der den, og af et kommende samfund i hvilket ‘men-

neske’, ‘politik’, ‘fællesskab’ og ‘kærlighed’ vil 

kunne vinde nye, hidtil uhørte betydninger. De un-

derstreger med andre ord at idealerne for et kom-

mende samfund ikke skal findes i præmoderne livs-

former. 

Sådanne tankegange synes umiddelbart at mod-

svare Kosellecks tredje semantiske model: deres 

revolutionære gnist retter sig i sidste ende ikke kun 

imod det moderne, men imod den vestlige civilisati-

onshistorie som sådan. Mennesket, som vi kender 

det, skal sættes i brand! Er de pågældende bevægel-

ser og tænkere da udtryk for en sidste overlevet rest 

af den revolutionære ånd som kendetegnede det mo-

derne indtil den kolde krigs afslutning? Eller vil vi 

også her kunne konstatere et kollaps af den historiefi-
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losofiske ramme som Koselleck udstikker? 

Dette spørgsmål kan naturligvis ikke besvares en-

tydigt. Der vil være marxistiske aspekter i samtidens 

revolutionære ånd der vil kunne associeres med Ko-

sellecks tredje model. Men min påstand vil være at vi 

ligeledes vil kunne finde aspekter der involverer et 

sammenbrud for Kosellecks model, ja, for hans gene-

relle syn på moderniteten som fremtids-, snarere end 

nutids- og fortidsrettet. Dette manifesterer sig blandt 

andet i den prægnante brug af begrebet ‘begivenhed’ 

inden for dele af samtidens radikale politiske filosofi. 

Umiddelbart er begrebet ‘begivenhed’ problema-

tisk i relation til en krisetankegang. En begivenhed er 

noget pludseligt der bryder ind i et kontinuerligt 

forløb, afbryder det, sætter noget nyt. Hvis vi tager 

udgangspunkt i den klassiske græske betydning af 

‘krisis’, er det åbenbart at omend den menneskelige 

prognose eller beslutning der fuldbyrder krisen nok 

kan siges at ‘bryde ind’ i krisens objektive forløb, så 

står den dog i inderlig sammenhæng med dette for-

løb, den er en konsekvens af krisen som helhed. 

Denne logik kan genfindes i det 18.-19. århundredes 

revolutionære bevidsthed, herunder hos Marx, hvor 

forholdet mellem objektiv kriselogik og subjektiv 

handling dog fremstår ambivalent. Modernitetens 

revolutionære bevidsthed opererer med en forudsæt-

ning om at ‘ramme rigtigt’, at handle når krisen er 

moden; det revolutionære omslag må ses som en 

konsekvens af et forudgående kriseforløb og kan 

således ikke beskrives som en ‘begivenhed’ i præg-

nant filosofisk forstand. 

Nuvel, der er forskellige definitioner af ‘begiven-

hed’. Alain Badiou, en af vor tids mest indflydelses-

rige radikale politiske filosoffer, forstår ‘begivenhed’ 

som en rystelse, et brud, en afbrydelse af gentagelig-

hed – og heri som noget der ikke kan deduceres ud 

fra verdens lovmæssigheder. En begivenhed udsprin-

ger altid lokalt og udgør en absolut singulær undta-

gelse. Endvidere vedrører en begivenhed altid et valg 

imellem inkommensurable størrelser (såsom retfær-

dighed og magt) og afhænger af den vælgendes evne 

til at distancere sig fra magten.
18

 

Omend Badious ‘begivenhed’ er absolut singulær, 

er den samtidig universel. Der er dog tale om en 

anden forståelse af universalitet end den der gøres 

gældende af oplysningstidens tænkere, en universali-

tet der knytter sig til en bestemt forståelse af menne-

sket. Ifølge Badiou er denne forståelse af universali-

tet problematisk fordi den beror på kategorial tænk-

ning. Uanset hvor bredt man definerer det universel-

le, så ender det med at være partikulært og dermed 

udelukke nogen eller noget. Man kan da føje partiku-

lære bestemmelser til sidenhen (det der var blevet 

glemt i første omgang), i hvilket fald det universelle 

ender med at være en tom beholder for en liste af 

partikulariteter. Det sandt universelle er ifølge Ba-

diou hinsides enhver kategorial bestemmelse, hinsi-

des identitet. Netop derfor må det være absolut sin-

gulært. Det manifesterer sig som ”en subtraktiv ople-

velse af forskel”, ”en disjunktiv syntese af forskellige 

positioner”,
19

 hvorved et nyt kollektivt subjekt bliver 

skabt – et kollektivt subjekt der forener hidtil separa-

te eller modsatrettede grupperinger og netop forener 

dem på en måde så disse forskelle bliver ‘trukket 

fra’, bliver irrelevante.
20

 

Det er afgørende at det universelle betinger begi-

venhedens lokale mulighed, og ikke omvendt. Det er 

ikke således, at vi griber efter det universelle fra 
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vores lokale, partikulære positioner. Nej, det univer-

selle griber efter os, men slår altid lokalt ned. Det er 

derfor at ‘begivenhed’ hos Badiou bliver til noget der 

ikke hører verden til, aldrig udspringer af verden 

selv: ”en universel singularitet hører ikke til det væ-

rendes orden, men til det opståendes orden”.
21

 Begi-

venheden er en ‘logisk revolte’, en skabende hand-

ling der opstår ud af intet og som grundlæggende 

ændrer vores verdenssyn. 

Set i lyset af Kosellecks modernitetsdiagnose må 

Badiou karakteriseres som utopisk politisk tænker. 

Det forhold at det universelle manifesterer sig lokalt 

og singulært ændrer ikke herpå. Det universelle for-

stås fortsat i opposition til det partikulære. At begre-

bet frigøres fra enhver kategorial bestemmelse gør 

det ikke mindre, men snarere mere utopisk end op-

lysningens universalitetsbegreb. Men temporalitets-

strukturen er en ganske anden end den som ifølge 

Koselleck indkapsler det moderne. ‘Begivenheden’ 

kan ikke integreres i historiefilosofien; den er netop 

ikke historisk nødvendig, den følger ikke af den kri-

seramte verden selv, men henter sin kraft og mulig-

hed uden for denne. Det er aldrig krisen selv der 

skaber begivenheden; krisen kan nok motivere, op-

tænde, skabe anledning, – men forandringens mulig-

hed er radikalt og principielt adskilt fra den histori-

ske situation forandringen angår. 

Slavoj Žižek er ligeledes en markant begivenheds-

tænker. Men i modsætning til Badiou indskriver han 

‘begivenheden’ i historien. Det betyder at en anden 

temporalitetsstruktur er i spil. 

Žižeks begivenhedsbestemmelse er betinget af 

hans grundlæggende syn på vores forhold til sprog – 

hvilket er formet af en bestemt Hegel- og Lacan-

fortolkning (Hegel og Lacan ses som værende i over-

ensstemmelse i denne henseende). For Žižek er det 

afgørende at bekæmpe den opfattelse at der skulle 

være noget ‘uden for’ sproget, en principiel ‘andet-

hed’, principielt utilgængelig, ophøjet, mystisk. Dette 

betyder ikke at sproget udgør en sammenhængende 

horisont for vores verdenserfaring. Tværtimod. 

Sproget er intet andet end mangel på sammenhæng, 

det er inkonsistens, blindgyder, vold og kontinuerlige 

sammenbrud. Det der forekommer os at være spro-

gets ‘andet’ er immanent i sproget selv, det er spro-

gets egen negativitet, dets venden sig imod sig selv, 

dets bestandige selvødelæggende og atter genskab-

ende virksomhed. Den menneskelige erkendelse, der 

foregår i sprogets medie, må således basere sig på en 

torturering af sproget.
22

 

På denne baggrund kan Žižek naturligvis ikke be-

stemme ‘begivenheden’ som Badiou gør det, som en 

spontant skabende handling der henter sin mulighed 

uden for historien, uden for verdens love. Ikke desto 

mindre forstår han den dog som et brud: ”noget der 

chokerer, er ude af trit, som synes at ske meget plud-

seligt og som afbryder tingenes vante gang”.
23

 Men 

afgørende er at den er indvævet i det historiske for-

løb på en kompleks måde. Begivenhedens mulighed 

er blevet forberedt igennem den bestående ordens 

immanente modsigelser og selvunderminering, eller 

igennem utallige disparate skabende momenter – vi 

har blot ikke haft øje for alt dette forud for begiven-

heden. Et regimes fald, f.eks., kan ske meget pludse-

ligt, på nogle få dage eller uger, – og først bagefter 

kan man se at dets fundament var smuldret bort over 

lang tid. Det er som i tegnefilmene hvor en kat går ud 

over en afgrund, men først falder i det øjeblik den 
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kigger ned. 

At en begivenhed er betinget af fortidige hændel-

ser, som ikke blev tillagt betydning da de indtraf, 

betyder dog ikke at den er kausalt bestemt. Fortiden 

er – som sproget – en uendelighed af potentialitet, en 

uendelighed af modsigelser, blindgyder og forladte 

spor. Kausaliteten bliver altid kun etableret retro-

spektivt, og den har kun gyldighed som sådan. Begi-

venheden var aldrig nødvendig, men efter den er 

indtruffet bliver den det. Vi gentolker fortiden i lyset 

af begivenheden; ikke kun nutiden, men også forti-

den bliver til noget nyt i kraft af begivenheden, den 

bliver til som det forløb der førte frem til begivenhe-

den. En ny begivenhed skaber sine egne årsager, sit 

eget narrativ, sin egen fortid og sin egen mulighed.
24

 

Žižeks begivenhedsbestemmelse synes umiddel-

bart at ligge Kosellecks historiefilosofiske ramme 

nærmere end Badious: begivenheden – overgangen 

til noget nyt – er betinget af en forudgående krise der 

er modnet over tid. Men det er helt afgørende at 

sammenhængen mellem kriseforløbet og bruddet 

med den etablerede orden kun opstår retrospektivt. 

Det var ikke kriseforløbet selv, som et objektivt hi-

storisk forløb, der fremmanede krisesvaret. Svaret 

var ikke nødvendigt før det indtraf. Tiden er aldrig 

rigtig, krisen er aldrig modnet til netop det rigtige 

niveau, indskærper Žižek. 

Det betyder at ikke kun Badious, men også Žižeks 

historisk reflekterede begivenhedsbestemmelse im-

plicerer et sammenbrud for den temporalitetsstruktur 

som Koselleck associerer med det moderne. Nok 

arbejder begge tænkere for et kommende, kommuni-

stisk samfund, – men denne fremtid er revet ud af 

enhver historiefilosofisk struktur. Hvorvidt de over-

hovedet forestiller sig muligheden af en fuldstændig 

realisering af et sådant samfund, er uklart. I en vis 

forstand findes det kommende samfund allerede i 

nutiden, i glimt af potentialitet, nemlig hver gang en 

begivenhed kan siges at finde sted, hver gang det 

universelle manifesterer sig i et nyt kollektivt subjekt 

(Badiou), eller vi intervenerer i den symbolske or-

dens ideologiske relationer (Žižek). For Žižek findes 

der ikke et ‘uden for’ den symbolske orden, således 

heller ikke et utopisk sted uden traumer, begær og 

angst. Frigørelsens mulighed består i at vi konfronte-

rer os med de ideologiske strukturer som sætter ko-

ordinaterne for vores begær og at vi imødekommer, 

ja, elsker, det traumatiserede, ødelagte subjekt der 

træder frem når den symbolske ordens roller går i 

opløsning.
25

 

Begge filosoffer finder dog at ‘begivenheden’ er 

sjælden, truet i samtiden. Dette er naturligvis det 

samme som at sige at vores forhold til krise, vores 

evne til at reagere på kriser, er dybt forarmet i dag. 

Idet de lader ‘begivenheden’ være omdrejningspunk-

tet for deres radikale filosofi, retter de fokus imod de 

subjektive betingelser for nyskabelse, frem for de 

objektive. Begivenheden kan netop aldrig udledes af 

objektive omstændigheder, uagtet den vil være en 

reaktion på sådanne. Begivenheden beror på subjek-

tivitet – på evnen og viljen til spontan og fri skabelse 

(Badiou) eller til had, splittelse og destruktion 

(Žižek). Det er subjektivitetens krise begge tænkere 

forfølger. 

 

Ud- og indsyn 
I senværket Ecce Homo identificerer Nietzsche sin 

egen person med en verdenshistorisk krise:  
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Erindringen om noget vældigt vil engang være knyttet 

til mit navn – erindringen om en krise som aldrig før 

på jorden, om den dybeste samvittighedskollision, om 

en afgørelse fremmanet mod alt, hvad der hidtil var 

blevet troet, fordret, helliggjort. Jeg er ikke noget 

menneske, jeg er dynamik.26 

 

Et sådant sammenfald imellem menneskelig skæbne 

og verdenshistorisk krise ser vi også i dag, men på 

fuldstændigt andre betingelser. Nietzsche beskrev sig 

selv som indbegrebet af tidsånden – som bærer af 

tidsåndens krise og dermed som bærer af det kom-

mende, i dets dobbelthed af destruktion og nyskabel-

se. I dag forholder det sig omvendt: mennesket er 

blevet krisens navn, ikke fordi mennesket udtrykker 

og udfolder den verdenshistoriske krise, men om-

vendt, fordi den historiefilosofiske struktur som var 

bestemmende for modernitetens kriseforståelse indtil 

for få årtier siden – og som udgjorde en sekulær 

version af en tidligere kosmisk eller religiøst betinget 

kriseforståelse – er kollapset. 

Men selv om den historiefilosofiske struktur er 

kollapset, udgør den stadig vores referenceramme. 

Dette blev konklusionen på en kritisk analyse af 

Kosellecks modernitetsdiagnose, foretaget ud fra 

samtidens perspektiv: den utopiske tænkning som 

Koselleck forbinder med oplysningstiden og som 

ifølge hans opfattelse førte til en apokalyptisk revo-

lutionstænkning, der fornægtede sine politiske impli-

kationer under en universel morals fane, er fortsat 

vores horisont. Men vi måtte også konkludere at den 

utopiske tænkning fører til nogle andre logikker i 

dag. Den apokalyptiske revolutionstænkning er kol-

lapset fordi utopien er blevet placeret i nutiden; og 

moralens skjulte politik er slået over i overpolitise-

ring og reel afpolitisering, begge betinget af et under-

forstået modsætningsforhold imellem politik og mo-

ral. 

Radikale politiske filosoffer som Badiou og Žižek 

reflekterer det forhold at subjektiviteten selv er ble-

vet krisens navn. Begivenhedstænkningen kan ses 

som et symptom på subjektivitetens krise derved at 

den implicerer et endegyldigt brud med troen på en 

nødvendig sammenhæng mellem kriseforløb og kri-

sesvar, mellem krisens objektive og subjektive 

aspekter. Men samtidig er det begivenhedstænknin-

gens sigte at bryde det handlingskortsluttende kreds-

løb af nutid og fremtid vi er endt i, at åbne fremtiden 

på ny og genskabe forholdet mellem politik og uni-

versalitet. Heri sætter den al sin kraft ind på en rejs-

ning af det forarmede subjekt. 
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Noter 

                                                           
1 Koselleck 1986, s. 64; Koselleck 1982, s. 635-637, 647-650 
2  Det bør anføres at artiklen er skrevet på grundlag af en 

vestlig kulturhorisont. Dens ’vi’ er således ikke et glo-

balt ’vi’, men dog heller ikke et klart afgrænseligt ‘vi’ 

(eftersom den vestlige kultur i dag har global rækkevid-

de og ’vestlige’ og ’ikke-vestlige’ tankesæt kan være 

vanskelige at adskille). 
3 Se f.eks. Møller 2013 
4  ”Die Krisis wird mir körperlich ebenso wohltun wie ein 

Seebad”. Citeret efter Koselleck 1982, s. 645 
5 Judith Butler, f.eks., insisterede i en tale afholdt i 2011 på 

’de umulige krav’, social lighed og økonomisk retfær-

dighed. Elliott 2011 
6 Boltanski, Chiapello 1999 
7 Latour 2011, s. 4. Oversat fra engelsk af forfatteren: “The 

human collective actor who is said to have committed 

the deed is not a character that can be thought, sized up, 

or measured. You never meet him or her. It is not even 

the human race in toto, since the perpetrator is only a 

part of the human race, the rich and the wealthy, a 

group that have no definite shape, nor limit and certain-

ly no political representation. How could it be “us” who 

did “all this” since there is no political, no moral, no 

thinking, no feeling body able to say “we” […]?” 
8 ibid, s. 9. Oversat fra engelsk af forfatteren: “too fragile to 

play the calming role of old nature, too unconcerned by 

our destiny to be a Mother, too unable to be appropriat-

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/124-GAIA-LONDON-SPEAP_0.pdf
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/124-GAIA-LONDON-SPEAP_0.pdf
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/124-GAIA-LONDON-SPEAP_0.pdf


Christiane Mossin 
Krise og subjektiv forarmelse: 

Den historiefilosofiske krisebevidstheds kollaps 

 

16 
 

                                                                                           
ed by deals and sacrifices to be a Goddess”. Latour iro-

niserer over post-humanismen og hævder i stedet at vi 

er vidner til en ’antropomorfisme på steroider’ (s. 3) 
9 En fremragende opsummering af og refleksion over moder-

nitetens kriser giver Ricoeur, 1986 
10 Koselleck 1982, s. 627, 629, 631 
11 ibid, s. 617-618 
12 ibid, s. 618-19 
13 ibid, s. 619-625 
14 ibid, s. 626-648 
15 Koselleck 1986, s. 68-73 
16  Instruktøren Roland Emmerich har f.eks. lavet en række 

katastrofefilm efter denne skabelon.  
17 Kosellecks teoretiske argument i Kritik und Krise er meget 

tydeligt inspireret af Carl Schmitt. Se Schmitt 2002, 

2012 
18 Badiou 2009, s. 1-13 
19 ibid, s. 33. Oversat fra engelsk af forfatteren: “a subtractive 

experience of […] difference”, “a disjunctive synthesis 

of [different] positions” 
20 ibid, s. 26-38 
21 ibid, s. 31. Oversat fra engelsk af forfatteren: ”a universal 

singularity is not of the order of being, but of the order 

of an upsurge”. 
22  Disse overvejelser gennemsyrer forfatterskabet. Se f.eks. 

Žižek 2003, kap. 5 
23 Žižek 2014, s. 2. Oversat fra engelsk af forfatteren: “some-

thing shocking, out of joint, that appears to happen all 

of a sudden and interrupts the usual flow of things”. 
24 ibid, s. 2-3, 100-115, 136-153 
25 Žižek 2008, kap. 12 
26 Nietzsche 1994, s. 119 

 

 

 

 


