
Introduktion	  til	  AT7	  
Humanvidenskaberne.	  Objektivitetens	  sammenbrud	  
	  
Foredraget	  ligger	  i	  forlængelse	  af	  den	  filosofiske	  introduktion	  og	  synliggør	  nybruddet	  	  
omkring	  1900-‐tallet	  set	  ud	  fra	  en	  humanvidenskabelig	  synsvinkel.	  Det	  bliver	  på	  dette	  
tidspunkt	  vanskeligere	  at	  udtale	  sig	  om	  verden	  uden	  samtidigt	  at	  medtænke	  subjektet.	  Den	  
ultimative	  konsekvent	  heraf	  bliver	  en	  tvivl	  på,	  hvorvidt	  verden	  overhovedet	  eksisterer.	  Denne	  
tanke,	  som	  sidst	  i	  det	  20.	  århundrede	  viser	  sig	  i	  religiøst	  og	  filosofisk	  sandhedssøgende	  film	  
som	  Matrix	  	  (1999),	  kan	  i	  bund	  og	  grund	  føres	  helt	  tilbage	  til	  antikken,	  hvor	  den	  bl.a.	  optræder	  
hos	  filosoffen	  Platon.	  
	  
Historiske	  forudsætninger:	  
Forudsætningen	  for	  nybruddet	  kan	  findes	  i	  de	  historiske	  og	  kulturelle	  begivenheder,	  der	  bl.a.	  
bliver	  konsekvensen	  af	  1.	  verdenskrig	  og	  den	  russiske	  revolution.	  De	  ufattelige	  og	  
meningsløse	  grusomheder	  begået	  i	  skyttegravsslagene	  truer	  således	  forestillingerne	  om	  
eviggyldige	  menneskelige	  og	  religiøse	  idealer.	  
Kulturelt	  set	  opstår	  der	  sideløbende	  -‐	  naturvidenskabeligt	  såvel	  som	  humanvidenskabelig	  -‐	  et	  
sammenbrud	  i	  forestillingen	  om	  menneskets	  plads	  i	  verden,	  som	  kan	  observeres	  i	  blandt	  
andet	  Einsteins	  relative	  verdensbillede	  og	  i	  Freuds	  beskrivelse	  af	  en	  indre	  ikke-‐logisk	  verden.	  	  
	  
Religiøse/filosofiske	  konsekvenser:	  
I	  1800-‐tallet	  udfordres	  kristendommen	  som	  eviggyldig	  sandhed	  af	  den	  ateistiske	  
religionskritik	  særligt	  repræsenteret	  ved	  Friedrich	  W.	  Nietzsche	  (1844-‐1900),	  men	  også	  
Feuerbach	  (1804-‐1872)	  ,	  Karl	  Marx	  (1818-‐1883)	  	  og	  Sigmund	  Freud	  (1856	  –	  1939)	  hører	  
hjemme	  her.	  	  
Den	  ateistiske	  religionskritik	  blev	  i	  slutningen	  af	  1800-‐tallet	  imødekommet	  af	  en	  ”intern”	  
teologisk	  bibelkritik.	  På	  tilnærmelsesvis	  objektivistisk	  vis	  forsøger	  man	  nu	  at	  dokumentere	  
Biblen	  historisk	  –	  at	  verificere	  den.	  Men	  med	  1.	  verdenskrig	  opstår	  der,	  som	  særligt	  dansk	  
fænomen,	  en	  bevægelse	  med	  navnet	  Tidehverv.	  De	  tager	  voldsomt	  afstand	  for	  kirkens	  
”fornuftægteskab”	  med	  naturvidenskaben	  og	  hævder	  med	  filosoffen	  Søren	  Kierkegaard	  
(1813-‐1855)	  i	  hånden,	  at	  vi	  intet	  objektivt	  kan	  sige	  om	  Gud.	  Sandheden	  kan	  man	  ikke	  lære,	  
den	  kan	  kun	  det	  enkelte	  menneske	  selv	  være.	  Eller	  som	  Kierkegaard	  ville	  udtrykke	  det	  
”Subjektiviteten	  er	  sandheden”.	  Du	  	  må	  selv	  uden	  sikkerhedsnet	  foretage	  et	  ”trosspring”	  uden	  
sikker	  eksakt	  viden.	  
	  
Kunst-‐	  og	  litteratur:	  
Guds	  ”død”	  medfører	  blandt	  kunstnerne	  to	  vidt	  forskellige	  anskuelsesvinkler.	  Den	  ene	  retning	  
kaster	  sig	  over	  virkeligheden,	  der	  nu	  på	  godt	  og	  ondt	  for	  dem	  repræsenterer	  det	  eneste	  
eksistensniveau.	  Litterært	  bliver	  det	  til	  realismen	  med	  underafdelingerne	  naturalisme	  og	  
impressionisme.	  
For	  den	  anden	  retning	  mister	  ikke	  bare	  Gud,	  men	  også	  mennesket	  eksistentiel	  gyldighed.	  Det	  
viser	  sig	  i	  forskellige	  avantgarde	  retninger	  som	  bl.a.	  dadaisme,	  surrealisme,	  futurisme	  og	  
ekspressionisme.	  Kendetegnet	  for	  avantgarden	  er	  en	  subjektiv	  opfattelse	  af	  verden	  som	  både	  
smerteful	  og	  frisættende,	  hvilket	  kommer	  til	  at	  gennemsyre	  både	  form	  og	  indhold.	  
	  I	  oplægget	  gøres	  ekspressionismen	  til	  genstand	  for	  næremere	  undersøgelse	  og	  de	  forskellige	  
forgreninger	  som	  ekspressionismen	  kan	  inddeles	  i	  præsenteres	  og	  eksemplificeres	  ved	  
tekster.	  	  
	  
Afslutningsvis	  trækkes	  tråde	  til	  filmen	  Matrix	  (1999)	  
	  


