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B

lant heltene, statsmennene og de lærde som Rauch2
har plassert ved rytterstatuen av den store prøyssiske
kongen på sitt berømte Friedrichsdenkmal i Berlin, ser vi
to borgerlig kledde menn i samtale med hverandre. Den
ene, en litt yngre og kraftig skikkelse med det vakre hodet stolt hevet, har stilt den andre et skarpsindig spørsmål.
Den andre, en sartere, nesten svakelig skikkelse med det
grublende hodet og den mektige pannen litt vendt til siden, er som hensunket i en dyp tanke. Den som stiller
spørsmålet, er den store Gotthold Ephraim Lessing. Den
som blir spurt, er ingen ringere enn Immanuel Kant. Man
la straks merke til det uhistoriske i denne grupperingen.
Den tyske litteraturens banebryter hadde aldri personlig
kontakt og brevvekslet aldri med den nye filosofiens reformator. I Lessings verk er ikke Kant nevnt, men Kant
nevner Lessing en gang som kritiker, og tar ham en gang i
forsvar i forbindelse med Mendelssohns nedsettende vurdering av Erziehung des Menschengeschlechts. Lessings taushet når det gjelder Kant blir forståelig når man tar innover
seg at filosofens berømmelse daterer seg til utgivelsen av
Kritikk av den rene fornuft i 1781, som er året da Lessing
døde. Men det er neppe tilfeldig at en kunstner som Rauch
har satt nettopp disse to mennene ved siden av hverandre.
Kanskje ville han med denne sammenstillingen uttrykke et dypt og inderlig slektskap mellom de to mennene,
til tross for forskjellene i sjelelig individualitet og livsløp,
i den intellektuelle personlighetens energi, i den kritisk
anlagte åndens ubønnhørlige skarphet og i den moralske
høyheten til deres kjærlighet for sannheten. Men kan man
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ikke føre parallellene enda lenger og se på den historiske
betydningen til de to? Kan man ikke si at de på hvert sitt
felt har lagt en falleferdig verden i ruiner, men også plantet
fruktbare kimer til nye intellektuelle strømninger for kommende generasjoner?
Lessing står der som en ungdommelig, trassig helteskikkelse i det 18. århundrets opplysnings- og humanitetskamper. Kants filosofiske virksomhet illustrerer på sin
side det rike og avsluttende resultatet av denne store kulturbevegelsen, og danner det sentrale utgangspunktet for
de intellektuelle retningene frem til dagens 19. århundre.
Disse retningene er blomstringstiden for den matematiskmekaniske naturbetraktningen og de empiriske undersøkelsene i psykologi, moralfilosofi og estetikk, og kampene
for fornuftstroen mot den teologiske ortodoksien i tråd
med de engelske fritenkerne, og den lidenskapelige trangen til å befri individet fra en falsk kultur, som Rousseau
angrep. Disse og andre mektige strømninger fikk en avklaring og forsonende avslutning i verdensanskuelsen som
uttalte trylleordet hele århundret forgjeves hadde kjempet
for: det menneskelige intellektets absolutte autonomi overfor
tilsynekomstenes verden, dvs. fornuftens lovgivende kraft i vitenskapen og livet. Med mektig kraft gjennomsyrer denne
grunntanken alle spørsmål i Kants filosofi på det vide feltet
for menneskelig viten, og danner en grøderik jord som nye
idékriser og verdensanskuelser senere kunne spire opp av.
Tanken danner samtidig utgangspunktet for alle viktige
filosofiske systemer og blir dermed den levende, fruktbare
kilden for den høyere tankeverden i vårt århundre.
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Kant førte et rolig, stille og fredelig liv som tenker. Det
var som om en god skjebne ville verne det dype i denne sjelen mot alle ytre stormer, og han ble beskyttet fra
begge hold, både mot stor lykke og ulykke. Han ble født
22. april 1724 i et enkelt håndverkerhus i Königsberg i
Øst-Preussen. Faren, hvis familie stammet fra Skottland
og opprinnelig stavet navnet Cant, var salmaker. Den
unge Immanuel, som tidlig fremviste de beste anlegg
blant de seks eldre søsknene, fikk sin tidlige skolegang på
Collegium Fridericianum i hjembyen. Han fullførte så
raskt at han i en alder av 16 år kunne dra til universitetet
for å studere teologi i 1740, og tidlig begynte han å kombinere teologien med studier i matematikk, naturvitenskap
og filosofi. Etter studiene livnærte han seg som huslærer
for flere adelsgods i nærheten av Königsberg.
På denne tiden begynte Kant forfattervirksomheten
med en rekke omfangsrike og mindre skrifter med filosofisk og naturvitenskapelig innhold. Vi nøyer oss med
å nevne hans Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des
Himmels (1755), som var tilegnet Fredrik den store. Her
utviklet han et astrofysisk system som stemmer overens med resultatene av Herschels undersøkelser når det
gjelder oppfatningen om fiksstjernehimmelens eksistens.
Systemet stemmer i det vesentlige overens med teorien til
Laplace med hensyn til den materielle verdens opprinnelse, og den såkalte Kant-Laplace-teorien går nå for å være
den mest sannsynlige av alle teorier om verdens opprinnelse. I 1755 forsvarte Kant doktoravhandlingen og fikk
en postdoktorstilling ved universitetet i Königsberg. Han
arbeidet ikke bare med fysikk, matematikk og fysikalsk
geografi, men også logikk, metafysikk, etikk og filosofisk
ensyklopedi. Fra 1760 studerte han dessuten naturteologi
og antropologi.
Først i 1770, i en alder av 46 år, overtok han et professorat i filosofi. Han bekledde denne stillingen frem til
1797, da aldringen gjorde at han måtte oppgi forelesningene. Denne perioden omfatter alle de epokegjørende verkene, spesielt de tre «kritikkene» som skulle forandre filosofien fullstendig. En mengde mindre avhandlinger, som
slynger seg som ranker rundt de store hovedstammene i
det filosofiske arbeidet, ble sammen med den omfangsrike
brevvekslingen senere samlet og utgitt i flere bind.
De større og grunnleggende verkene har en streng
systematisk form. De polemiske artiklene utmerker seg
derimot med en overlegen, men grasiøs ironi som til
tross for skarpheten gjør at vi likevel aldri savner mannen av verden. Et eksempel er den åndfulle satiren om
Swedenborg, Träume eines Geistersehers, erläutert durch
Träume der Metaphysik. Kant fikk stor innflytelse som
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akademisk lærer, med forelesninger som også tiltrakk seg
borgere, høyere tjenestemenn og offiserer. Kants elev og
biograf Borowski forteller at foredragene aldri var lærde,
teoritunge eller utsmykkede. De var klare, inspirerende og
hadde en karakteristisk skarp og logisk tankestruktur. Med
livlige eksempler fra dagshistorien og kunnskap om lokale
forhold og folkeliv, kunne tilhørerne følge ham til tindene
av metafysisk abstraksjon.
Den private Kant var heller ingen pedant. Han elsket
muntert selskap, intellektuelt inspirerende kontakt med
kvinner, et velbesatt taffel, og foretrakk kontakt med den
midtre borgerstand fremfor den lærde verden. Blant de
næreste vennene i Königsberg finner vi blant annet en
bankdirektør, en overforstmann og en kjøpmann. Den
gamle ungkarens jovialitet gjorde at disse kretsene både
ønsket og verdsatte hans selskap. Han reiste forresten aldri lenger bort enn noen få mil fra fødestedet. Han døde
i Königsberg 12. februar 1804, nesten 80 år gammel.
Verkene hans ble selvsagt oversatt til alle nyere kulturspråk
og latin. Når konger bygger, får småfolk det travelt.
Den første og sterkeste søylen i Kants verdensanskuelige
byggverk er Kritikk av den rene fornuft. Hundreårsjubileet
for dette skriftet er i dag anledningen til å minne det tyske
folk om de udødelige fortjenestene til landets største tenker. Grunnprinsippene i Kritikk av den rene fornuft og de
andre hovedverkene var i begynnelsen kritisk-negerende,
og Kant ga derfor filosofien navnet «kritisisme». Han illustrerte kampen mot den årtusener gamle metafysikken
med det vide nettet av ubeviste begreper som han svingte
sitt behendige, kritiske sverd mot. Før man kan filosofere
over verden, Gud og tingenes vesen, krevde Kant at man
må undersøke det menneskelige tankeorganets natur for
å se hvor langt det er mulig å komme en slik erkjennelse.
Disse skarpsindige undersøkelsene resulterte i Kritikk
av den rene fornuft. Det er ikke vår oppgave her å utvikle
Kants filosofiske system med utgangspunkt i dette verket
og de andre storverkene. Men vi legger merke til at den
imponerende tankeoppbygningen i Kritikk av den rene
fornuft har to hoveddeler, transcendental estetikk og transcendental logikk. Den transcendentale logikken forsøker å
bevise «aprioriteten» til våre rom- og tidsanskuelser med
logisk-matematiske grunner. I denne logikkens første del,
den transcendentale analytikken, er tenkningens «stambegreper» ikke tilhørende den ytre verden, men iboende vår
ånd. Det er grunnen til at erkjennelsen av tingenes sanne
væren (Ding an sich) fremstilles som umulig. Den andre
delen, den transcendentale dialektikken, resulterer i motsigelser, den rene fornuftens paralogismer og antinomier.
Dette får Kant til å konkludere med at metafysikken – den

Artikkel

rasjonelle psykologien, kosmologien og teologien – ikke
er holdbar. Hele dette ødeleggende verket slutter med en
fornektende kritikk av bevisene som hittil er fremlagt for
Guds eksistens, og det hule i disse bevisene blottlegges på
en ubønnhørlig skarp måte. Vi får nøye oss med denne
antydningen av et innhold, og skal nå kaste et blikk på
Kants innflytelse på de ulike områdene av menneskets sinn
og hjerte: filosofien, religionen og moralen og ikke minst
de positive vitenskapene, litteraturen og kunsten.
Med de glitrende og skarpe redegjørelsene i Kritikk av
den rene fornuft viser Kant at den dogmatiserende metafysikken, selv om den bygger på menneskets anlegg og til en
viss grad ledes av fornuftens evne, hittil bare har gitt negative resultater uten å føre til noen egentlig filosofisk erkjennelse. Han er riktignok ærlig og innrømmer å ha blitt
vekket fra «den dogmatiske søvnen», inspirert av David
Humes modige skeptisisme og filosofens angrep på kausallovens objektive allmenngyldighet. Samtidig er Kant fullstendig klar over betydningen av sin kritisk-ødeleggende,
men også gjenoppbyggende gjerning idet han sammenligner sine filosofiske reformer med Kopernikus’ omveltning
i astronomien. Han sier omtrent dette: Under herredømmet til det ptolemeiske verdenssystemet satte man jorden
i verdens midtpunkt og fikk verden til å bevege seg rundt
dette punktet. Men systemet har problemer med å forklare
himmelfenomenene. Det er først med det kopernikanske systemet kan man forstå de faktiske lovene i verden.
Denne filosofiske erkjennelsen blir starten på en ny epoke.
Den gamle, stolte metafysikken, som gjorde det erkjennende subjektet avhengig av de ytre tilsynekomstenes verden, er falt. Heretter får den transcendentale idealismen
herredømmet, og den forflytter tyngdepunktet inn i oss
selv og fordamper den ytre virkeligheten til rene «tilsynekomster». Kant har fordampet verden og ødelagt all væren
både skarpere, mer hensynsløst, radikalt og overbevisende
enn den skarpe engelske tenkeren John Locke og den irske
biskopen George Berkeley. Hos Kant har vi den grufulle
følelsen av at verden rundt oss ikke lar seg forene i noe.
Ve! Ve!
Det skjønne hus
verden er falt!
Med din mektige hånd
har du ødelagt alt!
En halvgud har lagt det i grus!
Restene her
bærer vi dit hvor intet er,
og klager
over et tap av en verden så fager.
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Stor er din makt,
du jordens sønn;
med større prakt
og enda mer skjønn
bygges den opp i din trang.3
Har Kant klart å bygge en ny verden som kan erstatte den
ødelagte? Har han virkelig tilfredsstilt det dypt inderlige
og uoppløselige behovet i menneskesinnet ved å forene
dets lengsel med det uendelige? Kant inngår ingen kompromisser med den filosofiske mystisismen. Angrepene
mot Kritikken fra følelsesfilosofene Hamann, Jacobi og
Herder ble bare tomme slag i luften. Kunne Kant ta det
som var igjen av den tidligere deismen og spekulasjonens
rykende ruiner, og bruke det som materialer til et nytt
byggverk? Han tok omhyggelig med det som var i god behold, for eksempel den formale logikken som ikke hadde
kommet særlig lenger siden Aristoteles, og den empiriske
psykologien som hadde vokst kraftig i det 18. århundret.
Den dogmatiske filosofiens veldige katedral, der fargede
vinduer brøt det teologiske demringslyset, hadde hersket
et helt årtusen og lå nå i ruiner. Et lysere bygg steg frem,
riktignok litt nakent, nøkternt og uten pynt, men like
fullt et oppriktig og storslagent tempel som ikke lenger får
sitt lys fra «oven», men som lyser av og gjennom seg selv.
Bygges den opp i din trang! Den nye verdensanskuelsens
sentrum plasseres ikke i de erkjennende menneskene, men
i de handlende menneskene med vilje. Slik erstattet Kant
den gamle metafysikkens etikk med sin egen morallære i
den videste og mest fornemme betydning av ordet. Kant
behandler og begrunner læren i Kritikk av den praktiske
fornuft (1788) og Moralens metafysikk (1798).
Kritikk av den rene fornuft viste at det evige og uendelige utenfor oss, tingenes verden an sich, er uoppnåelig
for erkjennelsen. Nå realiserer vi det i oss selv og blir ikke
bare karet som det guddommelige fylles med, men det
guddommelige selv, skaperen av det evige i menneskelig
form. Dette skjer gjennom «fornuften», som verken er en
«kraft» eller en «spesifikk evne» i oss, men åndens innerste
vesen som gjør den i stand til å gi seg selv en autonomi,
det vil si å være sin egen lovgiver. Denne autonome selvherligheten finner nå sitt egentlige virkefelt i den moralske
sfæren. Det berømte kategoriske imperativ, «Handle bare
etter den maksime gjennom hvilken du samtidig vil at det
skal bli en allmenn lov!» er det mest konsentrerte uttrykket og til en viss grad grunnforfatningsartikkelen for menneskets moralske suverenitet. Grunnloven erklæres ikke
som en erfaringssetning, men som et opprinnelig faktum
for bevisstheten. Denne viljens autonomi står i motsetmortiz brasch
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ning til vilkårlighetens heteronomi, slik prinsippene til
de fleste tidligere moralfilosofer, fra Sokrates til Leibniz,
beviser. Kant foretar en skarp kritikk av disse prinsippene.
Spesielt bekjemper han det 18. århundrets såkalte eudaimonisme, det vil si den etiske anskuelsen som anser menneskets lykke som det endelige målet for moralsk vilje og
handling, eller som inkluderer lykken i dette målet. Slik
settes nå en handling etter en ytre lovmessighet (legalitet)
opp mot handlingen for den moralske lovens skyld (moralitet). Menneskets moralske verdighet strømmer ut av den
moralske selvbestemmelsen, men samtidig også pliktens
vesen. Idet vi som fornuftsvesener eller Ding an sich gir oss
selv en lov som begrensede sansende vesener eller «tilsynekomster», gir vi oss oppgaver som ikke bringer oss inn i
fremmede områder, men som bare gir vår egen evige natur
tilbake til oss selv.
Erkjennelsen av det evige, guddommeliges vesen har i
Kritikk av den rene fornuft vist seg å være et flere tusen år
langt villspor i det tenkende intellektet. Nå plasseres det
evige, guddommeliges vesen i menneskets moralske vilje,
og det etiske får overherredømmet over det religiøse, som
mister makten over menneskesinnet.
Men flykter fra sansenes skap
inn i tankenes frihet,
og det fryktelige synet har flyktet,
og den evige avgrunn vil fylles;
Ta guddommen opp i din vilje,
og den stiger fra din verdenstrone;
Lovens strenge bånd binder.
Bare slavesjelen som forsmår dette;
Med menneskets motstand forsvinner
også Guds majestet.4
Slik bygger Kant en bro for å nå frem til en ny «kritisk
renset» religionsfilosofi. Undersøkelsene i Kritikk av den
praktiske fornuft har vist at det finnes postulater i oss som
ikke er dogmer som utvider vår filosofiske viten, men nødvendige forutsetninger som gir objektiv realitet til fornuftens ideer gjennom relasjonen til livet. Slike postulater er
viljens frihet, sjelens udødelighet og Guds eksistens. Slik
lykkes Kant i å redde den tidligere deismens gamle inventar over til den andre siden av elven. Det er en komplisert
dialektisk lutring som foregår i Kants begrepslaboratorium, og her kommer han frem til grunnlaget for en «teistisk
fornuftstro».
Den mer spesielle utviklingen av denne fornuftstroen
møter nå den kristne kirketroen i det berømte Religionen
innenfor grensene av den blotte fornuft, et verk som førte
74

til hundreårsjubileet for kritikk av den rene fornuft

til at Kant kom i konflikt med det pietistiske kirkestyret
i Wöllners prøyssiske departement. Den første avhandlingen, Vom radikalen Bösen, ble godtatt av den prøyssiske
sensuren, men den andre, Vom Kampf des guten Prinzips
mit dem bösen, ble påtalt. Men Kant visste råd. Han fikk
avhandlingen trykket ved å la det teologiske fakultetet i
Königsberg sensurere hele boken. De fanatiske motstanderne var raske med å skaffe seg en kongelig kabinettsordre
(1. oktober 1794), og Kant ble anklaget for «forvanskning
og krenking av hoved- og grunnlærene i Den hellige skrift
og kristendommen». Kant mente følgende: «Det ville være
nedrig å dementere og benekte sin overbevisning, men i
dette tilfellet er det undersåttens plikt å tie; alt man sier,
må være sant, men man trenger ikke å si alt som er sant
offentlig.» Han erklærte at han heretter «skulle holde seg
borte fra foredrag om religion på kateter og i skrift». Den
gamle historien om den offisielle troens overgrep på filosofisk forskning er like gammel som verdenshistorien.
Det er en merkverdig bok, denne Religionen innenfor
grensene av den blotte fornuft. Lys, skarp og klar, men også
kald og nøktern som den tidlige vintersolen. Det er bare
noen få spor igjen av det filosofisk-teologisk halvmørket
som fremdeles spiller en rolle i Hegels og Schleiermachers
religionsfilosofi, og alle levende mysterier som vi vanskelig
kan skille fra en «tro». Her må alt som skal gjøre krav på
religiøs verdi, legitimeres med Kants «moralske» innhold.
«Religion er erkjennelsen av alle våre plikter som guddommelig bud». Det lyder som en av de skarpt formulerte dekretene til dydsfanatikeren Maximilian Robespierre, som
med sitt fargerike følge av adels- og kirkemenn gjorde en
ende på det jordiske kongedømmets mystikk i Frankrike
på samme tid. I grunnen var dette feiringen av renessansen
til den gamle rasjonalismen som var blitt renset av gløden
i Kants etikk. Et eksempel er hans oppfatning om at Kristi
natur er personifiseringen av ideen om det «fullkomne
mennesket». Kants verk vil være verdifullt i lang tid, ettersom de viktigste religiøse problemene her beveger seg
på en linje som vil angi retningen for menneskehetens religiøse utvikling.
En etisk verdensanskuelse med et så ufattelig høyt frihetsbegrep må også bevare denne store karakteren i lærene
om retts- og statsliv. I Moralens metafysikk utviklet Kant
en rettsfilosofi basert på begrepet menneskeverd og den
umistelige menneskeretten. Rettens oppgave består i å gjøre den moralske friheten til grunnlaget for statlig og samfunnsmessig liv i sin helhet. Ifølge Kant innebærer denne
retten å begrense friheten til den enkelte etter en allmenn
lov, slik at friheten til den enkelte kan eksistere sammen
med friheten til de andre. I avhandlingen Idee zu einer all-
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gemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784) utviklet Kant det høyeste målet for menneskehetens statlige
utvikling. Målet er et internasjonalt rettsforhold mellom
statene som utelukkende fremmer menneskehetens felles
positive mål og kulturformål. En kjent tysk strateg kunne
nylig ikke engang innrømme at dette idealet for samfunnsmessig utvikling var en «vakker drøm». Idealet fremstilles
i skriftet Til den evige fred med en varme som er sjelden
for våre filosofer. Det får Kant til å fremstå som en entusiastisk tilhenger av Jean-Jacques Rousseau, noe han også
var i enkelte andre statsfilosofiske spørsmål. Kant fulgte
interessert med på den praktiske retts- og statsutviklingen
i tiden, og hadde blikket oppmerksomt rettet mot de revolusjonære stormene på andre siden av Rhinen. Kunne han
ane den blodige, praktiske virkningen av sitt eget kategoriske imperativ?
Man har vitterlig ikke med urette kritisert Kants moralske verdensanskuelse for å være utilslørt rigorøs. Selv
den overbeviste Kant-tilhengeren Schiller har persiflert
filosofens strenge avvisning av varme følelsesmomenter på
det moralske området med disse kjente verselinjene:
Gjerne adlyder jeg vennene, men jeg gjør det dessverre
med tilbøyelighet,
Og det plager meg ofte at jeg ikke er dydig.
Det er ingen råd: du må prøve å forakte dem,
Og med avsky gjøre som plikten byr deg.5
Det ubøyelig ubønnhørlige i Kants etiske prinsipp hadde
sitt opphav i motsetningen mellom de moralske ideene
og tilsynekomstenes verden. Redskapet han tok i bruk
for å skape en enhetlig filosofisk verdensanskuelse var en
ny type naturbetraktning som setter begrepene natur og
idé, kausalitet og frihet, tenkning og vilje under et høyere
felles synspunkt. Denne formålsmessige betraktningen av
verden (teleologi) skulle skape forsoning mellom motsetningene i Kants filosofi. Med det teleologiske prinsippet
vil han imidlertid avvise ethvert forsøk på å forklare opprinnelsen til de enkelte tingene og de enkelte individene,
som for eksempel artene, med en hensiktsmessig tankevirksomhet eller en bevisst intelligens som handler etter
en bestemt plan. Han står også langt fra å anse rene årsaksforklaringer og -betraktninger av naturens liv som de
eneste og høyeste. Filosofen utjevner på fullkomment vis
denne gapende verdensmotsetningen på det estetiske området. På denne tiden var læren om det vakre ennå svært
ung i Tyskland, og leibnizianeren Alexander Baumgarten
grunnla den som en egen filosofisk disiplin rundt midten
av århundret. I begynnelsen var det mer enn en «lære om
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de vakre kunstene», med «regler» fastsatt av Gottsched,
Sulzer og andre.
I Tyskland begynte man å hente inspirasjon fra engelske tenkere, og spesielt Mendelssohn, Garve og Lessing
kritiserte prøvingen av de estetiske begrepene. Først på
dette tidspunktet kunne man snakke om et reelt fremskritt
for den unge vitenskapen. I Kritikk av dømmekraften løftet
Kant vitenskapen til metafysiske høyder ved å gi den en
forsonende rolle i sin erkjennelsesteori og etikk. Det dype
innholdet er blitt altfor lite verdsatt, kanskje fordi den systematiske formen gjorde det vanskelig å popularisere. Selv
ikke Schillers estetiske tekster, som er helt rotfestet i Kant
anskuelse, har klart å gi verket en større leserskare. Det har
allikevel hatt stor innflytelse på Tysklands nasjonallitterære utvikling, og influerte nettopp Schiller, Wilhelm von
Humboldt og andre. I Kritikk av dømmekraften ble det vakre oppfattet som symbol på det moralsk gode, og slik ble
broen bygget over til den gammelgreske anskuelsen om
enheten mellom det gode og det vakre, et prinsipp som
er blitt definerende for vår klassiske litteraturepokes ånd.
Det er en merkelig ironi i at Kant ville henvise «geniet», altså den uberegnelige kraften som ikke er underordnet teoretiske lover, bort fra tenkningens område. I
Kritikk av dømmekraften benyttes begrepet «geni», det vil
si en ånd som «handler som naturen», og naivt og ubevisst
skaper det høyeste. Genibegrepet kroner hele Kants filosofiske byggverk. Denne sammensmeltingen av filosofisk
og estetisk liv som Kant satte i gang ble fullført av andre
i slutten av det 18. og begynnelsen av det 19. århundre,
og dette løftet den tyske åndsutvikling til en høyde som
gjør epoken til en av de mest glitrende i menneskehetens
utviklingshistorie.
I vårt århundre har Kants innflytelse vært uvanlig stor
i filosofien og de positive vitenskapene. Noen skoler har
bygget videre på «kritisismen», og blant andre Reinhold,
Fries, Bouterwek og Krug tok sikte på å videreføre spirene
som Kant hadde plantet. Men også alle større selvstendige
systemer bygger på Kants grunnlag. Vil de, som Fichte, gå
utover den transcendentale idealismen og gjøre jeg-et til
verdens skaperprinsipp? Vil de, som Schelling og Hegel,
støtte seg på panteismen til Giordano Bruno og Spinoza?
Kan de, som Herbart, Lotze og andre, ta opp igjen elementene fra Lebniz? Kan de, som Schleiermacher, forsøke
å kombinere Platon, Spinoza og kristendommen? Eller vil
de, som Schopenhauer, den moderne pessimismens fornyer, finne kontaktpunkter til indisk buddhisme? Alle disse
tenkerne får sitt egentlige utgangspunkt fra Kant.
I Tyskland har man nylig dannet en ny Kant-skole inspirert av naturvitenskapenes fremskritt og delvis i bevisst
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motsetning til de nevnte spekulative retningene. Målet
med denne skolen er å sammenfatte den eksakte forskningens resultater i en sikker verdensanskuelse med utgangspunkt i Kants kritiske erkjennelseslære. Denne retningen,
som fortsatt ikke er ferdig utviklet, er nå toneangivende på
de tyske universitetene.
Ja, til og med darwinismen, som stadig vinner terreng, beskjeftiger seg nå med å knytte teoriens historiske
opprinnelse til et så viktig navn som Kant. Det som er
vesentlig for denne renessansen av Kants filosofi, er at den
moderne filosofiske materialismens erobringer fremdeles
er begrenset til et svært lite felt.
Med en rekke verk har Kant bidratt til å utvide de filosofiske vitenskapene. Det gjelder blant annet logikken,
psykologien, naturfilosofien og den filosofiske rettslære, og
bidragene kan ikke fremstilles her i detalj. Med observasjonens skarpsinn og dyp refleksjon har han på feltene der
han ikke slo inn på nye veier, tilført vitenskapene betydelige kjensgjerninger og beriket dem med fruktbare tanker.
Etter ett århundre ser vi at dette intellektets intense,
lysende kraft virker inn i vår tid. I den fjerne fremtid vil
Immanuel Kant fremdeles være en leder og et lys for den
sannhetssøkende menneskeheten.

samtale & kritikk

spalter

brev

LITTERATUR
Goethe, Johann Wolfgang von. 1999. Faust. Oversatt av André 		
	Bjerke. Oslo: Aschehoug.

NOTER
Tilegnelsen til ministeren friherren von Zedlitz i den berømte 		
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Fra Faust, André Bjerkes oversettelse. O.a.
1

Æoners gang vil ikke kunne slette
ut mine spor, hvor jeg på jorden gikk.6
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