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Forord

Homo sacer: bogen
Homo sacer-projektets første del, bogen Homo sacer, som foreligger her, er udspændt mellem to poler: den suveræne magt og det
nøgne liv. De to poler er hverken antagonistiske, altså rettede mod
hinanden, eller komplementære, hvilket ville indebære, at de to poler
udfyldte hinandens mangler. Det er de for ulige til at kunne gøre.
Ikke desto mindre er den svage pol, det nøgne liv, den stærke pols,
suverænitetens, forudsætning. Anden del gennemgår så den suveræne
magts opbygning, mens tredje del viser, at dens yderste konsekvens
er reduktionen af mennesket i Auschwitz. Fjerde del omhandler livet
og kroppen mellem regulering og åben afbenyttelse.
Det nøgne liv har med udsathed at gøre: I begrebet indgår en
splittelse mellem det at være i live som vilkår, zoe, og det at kunne
udvide det at være i live til en udfoldet eksistens for det menneskelige
væsen, bios. Overgangen fra zoe til bios har med potentialitet at
gøre, en bevægelse fra livets vilkår til livets udfoldelse. Hos Giorgio
Agamben er potentialitet imidlertid ikke nogen subjektiv bevægelse
betinget af følelser, forestillinger, ideer og kommunikation som hos
Immanuel Kant. Potentialitet er betinget af den suveræne magt. Og
suveræn magt bestemmes som en kompleks størrelse, hvori der
indgår religiøse og juridiske elementer, der tilsammen muliggør den
suveræne pols selvstændighed. Selvstændighed tilkommer således
ikke subjektet, men derimod den instans, der kan regulere menneskets
dræbelighed, dvs. den instans, der kan fastholde bios i zoe. På nåde
og unåde.
Livets udsathed og dermed skrøbelighed skyldes den suveræne
positions indretning: Det er den instans, der kan undtage sig selv
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og magtens regulering af livet fra de regler, den suveræne position
selv har etableret.
Romerrettens homo sacer-skikkelse legemliggør denne undtagelse
som en udelukkelse og en udpegning af et liv, der kan dræbes af
enhver, men ikke ofres. Homo sacer legemliggør med andre ord, at
det tilkommer noget andet end subjektet at gøre livet til et forgæves
liv. Heri består det skrøbelige i forbindelsen mellem zoe og bios: Det
er en behersket forbindelse, for den er underlagt den suveræne vold.
Der er noget jaget over den levende i denne bog om homo sacer,
og det var således mere end rimeligt, at Homo sacer-arbejdet begyndte
med en dobbeltkronik om flygtningens status i dagbladet Libération
for snart 23 år siden (juni 1993) og to år senere fandt sin allerførste
og foreløbige konklusion i denne bogs slutafsnit om “lejren som
det modernes nomos”. Dermed havde Homo sacer-projektet fra begyndelsen også vist, at det ikke ville ende med en territorialisering
af suveræniteten, som det var tilfældet for en anden juridisk og
religiøs tænker, Carl Schmitt, hvem Agamben ellers er i fortsat, men
undergravende dialog med.
I denne bogs efterskrift har jeg forsøgt at beskrive projektets
kontekst i politisk tid og filosofisk rum. Jeg har også vovet at angive
nogle overordnede fortolkningsveje med dertil hørende diagrammer
for projektet som helhed.

Homo sacer-projektet
P.t. er det blevet til ni bøger fordelt over fire projekt-dele. To dele er
tænkt monografisk – Homo sacer I og III – mens del II og IV består af en
slags delbind, selvom alle bøger kan læses som selvstændige analyser af
afgrænsede emner. At de også er tænkt som selvstændige afhandlinger,
kan også ses af, at de udkommer i spredt kronologisk orden, ja, i et
enkelt tilfælde (HS IV,1) udkom den franske oversættelse samtidig med
den italienske original (i september 2011), hvorved påbegyndelsen af
projektets del IV om “livsform” fik sin egen udgivelsesmæssig profil.
Del I: Homo sacer, der nu foreligger på dansk, styrer gangen i
ræsonnementerne. Del I tilrettelægger en forståelse af suverænitetens
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muligheder og beføjelser gennem en analyse af hellighedens filologiske
og narrative strukturer: Hvad fortæller suverænitetens helle-position
om de indgreb og transformationer, positionen kan diktere livet?
Del II består af fem bøger indtil nu: Bog II,1, II,2, II,2 [bis], II,3
og bog II,5, hvorfor der er “sprunget” en bog over. De vedrører alle
institutionaliseringen af suverænitet og gennemfører deres analyser
juridisk (II,1), teologisk og kirkehistorisk (II,2) samt filosofisk (II,3 og
II,5). Bog II,1 om undtagelsestilstanden analyserer magtudøvelsens
mulighed for at skabe sit eget juridiske rum.1 Bog II,2 bærer titlen Il
Regno e la Gloria – Per una genealogia teologica dell’economia e del
governo (Neri Pozza, Vicenza, 2007). Titlen kan oversættes forskelligt:
fra det meget ordrette “Riget og stråleglansen” til tyskernes frie løsning
“Herredømme og herlighed”. Fader vors’ “Thi dit er Riget, magten og
æren” lyder på italiensk: “Tuo é il Regno, la potenza e la gloria”. Men
eftersom potensen eller magten udgør selve mellemværendet mellem
suverænen og den levende, så må dette delbind omhandle et forsøg
på at etablere (for = “per”) “en teologisk genealogi for økonomien
og regeringen”. Det sker ved at sammenknytte kirkens “husholdning”
(oikos) med samme institutions spirituelle kald, Helligånden. Derved
kan magten som institution få indskrevet en forsynlig autoritet, så
styret kan blive til styrelse, og regeringen kan forankres i udøvelsen
af magt, egentlig exsecutio, dvs. en mellemting mellem eksekvering og
gennemførelse, hvorved Il Regno e la Gloria får aktiveret spørgsmålet
om den tætte sammenhæng mellem potens, suverænitet og ånd, nu
fra en kirkehistorisk vinkel. Bog II,2 ender så med nogle vigtige
overvejelser om forbindelsen mellem markedet som teologisk konstruktion med den angiveligt “usynlige hånd”, der regulerer markedet,
og spørgsmålet om livets afhængighed af denne styrelse. Derved
åbnes der for undersåttens “fiduciære” felt, som Per Aage Brandt
døbte det tillidsskabende eller netop afhængige mellemværende i
sin på mange måder parallelle afhandling Sandheden, sætningen
og døden (eget forlag, Aarhus, 1983). Homo Sacer II,3, Sprogets
1 Oversat til dansk af Ole Jorn: Undtagelsestilstand, Philosophia, Aarhus, 2009.
Med forord af Henning Koch.
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sakramente, vedrører således edsaflæggelsen,2 indbefattet meneden
og forbandelsen, mens delbind II,5, Opus Dei (Guds værk), indeholder
en “arkæologi for embedet” (eller for kontoret) med udgangspunkt i
præstens og funktionærens “liturgiske” effektivitet. Liturgien er den
proces, der omsætter det hellige til praksis, en slags simulerende og
ritualiserende performativitet, og dens forudsætning er præstens og
funktionærens “pligtmoral”. Immanuel Kants moralfilosofiske tekster
inddrages her for at få godtgjort, at viljen kan underlægges en skullen,
hvorved loven kan præge den pligtskyldige tilbøjelighed, så djøfferen
til sidst “må kunne ville”, hvad loven tilsiger.
Del III: Selvom Opus Dei er udkommet 14 år efter Resterne
fra Auschwitz (Homo sacer III), så vækker undersøgelsen af pligtmoralen mindelser om Hannah Arendts betragtninger over Eichmann
i Jerusalem, som Agamben netop analyserede i 1998 i sin grundige
behandling af vidnesbyrdet. Da jeg har oversat bogen til dansk samt
skrevet om den ved flere lejligheder,3 skal det her blot understreges, at
Del III vender tilbage til livets absolutte udsathed, zoes allernederste
grænse, der legemliggøres af muselmanden.
Del IV må derfor tage sig af bios igen: Altissima povertà – Regole
monastiche e forma di vita (HS IV,1) kan oversættes med “Den allerhøjeste fattigdom – Klosterregler og livsform”. På mange måder
begynder Homo sacer-projektet nu fra den anden pol, livet, dog ikke
længere som blot og bar udsathed, men som alternativt paradigme til
suveræniteten: Tilbagetrukkethed, askese og et fællesskab i afkaldet
på ejendom åbner for en forståelse af livet i brug, der fører os tilbage
til Franz af Assisi samt til en anden Kant, nemlig til den æstetiske
dømmekraft i den tredje kritik, eksempelvis §17, hvor mennesket
oplever og bruger sit eget legeme som målestok og idealitet – ikke
som subjekt, men som kritisk krop i en undersøgende brug af verden.

2 Oversat til dansk af Søren Gosvig Olesen: Sprogets sakramente: En arkæologi
for eden, Wunderbuch, Skive, 2012.
3 Resterne fra Auschwitz. Arkivet og vidnet, Billedkunstskolernes Forlag,
København, 2012. Ud over indledningen her, se også: “Ondt værre: Et vidnesbyrd
ud af arten”, in: Passage, Aarhus, nr.58, vinter 2007, s. 53-56.
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Homo sacer-arbejdet slår en kolbøtte i vinteren 2014-2015
I Agambens filosofi er der et felt, der skal forblive åbent og især
“inoperoso”, uvirksomt. Feltet har med potentialitet, dvs. med kraft og
styrke at gøre; men også med at være til rådighed for verden, dvs. med
beredskab og verdensvendthed at gøre. Dette filosofiske kernetema
vender tilbage i det afsluttende bind af Homo sacer-projektet: L’uso dei
corpi, kroppenes brug. Var kroppen ikke fremhævet i al sin kritiske
potentialitet i dette bind, så kunne det uvirksomme ligne den parathed
til fællesskab, som vi møder i Kants æstetik. Men i modsætning til
Kant, så hviler Agambens menneskelige potentialitet ikke i en slags
sans. Selv Kants sans for fællesskab uden begreb er for opbyggeligt for
Agamben. Agambens “uvirksomhed” skal ikke indeholde kritikkens
mulighed for at underopdele det menneskelige i evner og livsfølelse
som hos Kant. Agamben kritiserer med andre ord ikke, og kan heller
ikke kritiseres i nogen dialektisk forstand. Dertil er forbindelsen
mellem kommentaren af tekst, kroppens politik (det modsatte af den
suverænes biopolitik) og den filosofiske skrifts faktiske effektivitet for
‘uskelnelig’. Så kritikken forbliver i kroppen, mens den filosofiske skrift
tager sig af det “destituerende” [“afsættende”], som undergravning
og intervention provisorisk kaldes i L’uso dei corpi; jf. min pamflet
Homo Sacer afsluttet og genåbnet, Visuel Arkivering nr.07, Kbh.:
Billedkunstskolernes Forlag, dec. 2015, s.29-33.
L’uso udkom i september 2014 og afsluttede projektet, erklærede
Agamben: Andre kunne fortsætte dette arbejde, skrev forfatteren. Men
i februar 2015 udkom så Stasis. Borgerkrigen som politisk paradigme.
Med samme nummerføring (II,2) som Il Regno e la Gloria …
Stasis består af to dele, begge opdaterede udgaver af forelæsninger,
Agamben har holdt på Princeton University i oktober 2001. Den første
er en kritisk kommentar til den franske antikforsker og feminist Nicole
Loraux’ sammenkobling af polis’ dannelse med den græske families
status: Spørgsmålet, om hvilken slags bybefolkning der kan fremstå
af broderstriden, forlader her brodermordets mytologiske status for
at overgå til en konflikt mellem slægtsbånd og byrum, der atter er
knyttet til etableringen af en kollektiv husholdning, oikos, alt mens
befolkningen fremstår som “ademi”, som fraværet af et folk. Den anden
10
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forelæsning i Stasis er en analyse af den berømte frontispiceillustration
i begyndelsen af Thomas Hobbes’ Leviathan. Også her undersøges
folkefraværet som forudsætning for magtens konstitution gennem en
analyse af billedets komponenter. Det er med andre ord en gammel
genåbning, som vi først kan læse nu: En husholdning uden folk og
en barok magtfigur uden anden singularitet end en suveræn.
Carsten Juhl
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“Das Recht hat kein Dasein für sich, sein Wesen vielmehr ist das Leben
der Menschen selbst, von einer besonderen Seite angesehen.”
“Retten har ikke nogen væren i sig selv, dens væsen består snarere i
menneskenes eget liv, set ud fra en særlig vinkel.”
CARL FRIEDRICH

VON

SAVIGNY

“Ita in iure civitatis, civiumque officiis investigandis opus est, non
quidem ut dissolvatur civitas, sed tamen ut tanquam dissoluta consideretur, id est, ut qualis sit natura humana, quibus rebus ad civitatem
compaginandam apta vel inepta sit, et quomodo homines inter se
componi debeant, qui coalescere volunt, recte intelligatur.”
“Når en undersøgelse af statens ret og undersåtternes pligter sættes
i værk, ikke med henblik på at staten opløses, men dog som om den
kunne anses for opløst, så vil det sige, at man ud fra den menneskelige
natur retteligen må forstå, hvorvidt denne er egnet eller uegnet til at
give staten sammenhæng, samt på hvilken måde de mennesker skal
gå sammen, der vil et indbyrdes forbund.”
THOMAS HOBBES, DE CIVE

Indledning

Grækerne havde ikke kun et ord for at udtrykke det, som vi forstår
ved ordet liv. De gjorde brug af to termer, der var morfologisk og
semantisk adskilte, også selvom de kunne føres tilbage til en fælles rod:
zoe, som udtrykte den simple omstændighed at være i live, fælles for
alle levende væsener (dyr, mennesker eller guder), og bios, som angav
den livsform eller livsmåde, der var ejendommelig for den enkelte eller
for en gruppe. Når Platon i Filebos nævner tre slags liv, og Aristoteles i
Etikken (Ethica Nicomachea) skelner mellem filosoffens kontemplative
liv (bios theoretikos), lystens liv (bios apolaustikos) og det politiske liv
(bios politikos), så ville de aldrig have kunnet gøre brug af termen zoe
(som betegnende nok mangler flertal på græsk), fordi det ingenlunde
for nogen af dem var et spørgsmål om det simple, naturlige liv, men
om et kvalificeret liv, og især om en livsmåde. Aristoteles kan ganske
vist i forhold til Gud tale om en zoe ariste kai aidios, om et ædlere
og evigt liv (Metafysik, 1072b, 28), men kun fordi han har til hensigt
at understrege den ikke banale kendsgerning, at også Gud er levende
(ligesom han i den samme kontekst gør brug af termen zoe for at
bestemme tankens handling på en ligeledes ganske utriviel måde);
men at tale om Athen-borgernes zoe politike ville ikke have givet nogen
mening. Det er ikke, fordi man i Antikkens verden ikke var bekendt
med den tanke, at det naturlige liv, den simple zoe som sådan, kunne
være et gode i sig selv. Der er en passus i Statslæren (1278b, s.119),
hvor Aristoteles efter at have erindret om, at bystatens formål er at
leve i overensstemmelse med det gode, tværtimod udtrykker følgende
indsigt med uovertruffet klarsyn:
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“Et sådant liv er jo formålet både for samfundet og den enkelte.
Mennesker forenes også blot for livets skyld, thi måske er der også
deri et godt moment, og de fastholder det politiske fællesskab blot for
livets skyld (kata to zen auto monon), så længe tilværelsens (kata ton
bion) vanskeligheder ikke er overvældende. Vi ser, hvordan de fleste
mennesker klynger sig til livet (zoe), selv om de skal bære store ulykker,
da de synes at finde en lykke (euhemeria, egtl. smuk dag) og naturlig
sødme i det.” [Korrigeret overs.]4

I Antikken er det simple, naturlige liv i egentlig forstand dog udelukket
fra polis og forbliver solidt begrænset som rent reproduktivt liv til
oikos’ sfære (Statslære, 1252a, s.1-2). I begyndelsen af sin Statslære, gør
Aristoteles sig megen umage med at skelne en oikonomos (husbond,
leder af en landejendom) og en despotes (familieoverhoved), der tager
sig af livets reproduktion og af dets opretholdelse, fra politikeren,
og han spotter dem, der forestiller sig, at der blot er en kvantitativ
forskel mellem dem og ikke en væsensforskel. Og da han i en passus,
der skulle blive kanonisk inden for Vestens politiske tradition (1252b,
s.5), bestemmer formålet for det fuldkomne fællesskab, så gør han
det netop ved at modstille den simple kendsgerning at være i live (to
zen) og det politisk kvalificerede liv (to eu zen): ginomene men oun
tou zen heneken, ousa de tou eu zen, “opstået for livets skyld, men
bestående for det gode livs skyld” (i Wilhelm af Moerbekes latinske
oversættelse, som såvel Thomas Aquinas som Marsilius af Padova
havde foran sig, står der at læse: facta quidem igitur vivendi gratia,
existens autem gratia bene vivendi).
Det er sandt, at en ultraberømt passus i samme værk bestemmer
mennesket som politikon zoon (Statslære, 1253a, s.5), men (bortset fra
at verbet bionai praktisk talt ikke bruges i præsens inden for attisk
prosa) så er ‘politisk’ her ikke et attribut til den levende som sådan,
4. Jeg har ikke kunnet gøre brug af Norvin og Fuglsangs frie, danske oversættelse,
men holdt mig til de fortolkninger, der er gennemgående inden for oversættelserne til italiensk, tysk, engelsk, norsk og fransk, som alt i alt stemmer godt
overens. O.a.
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men en specifik forskel, der bestemmer arten zoon (umiddelbart
herefter adskilles den menneskelige politik i øvrigt fra de andre
levendes, fordi den gennem en sprogformidlet tilføjelse af politiskhed
er grundlagt på et fællesskab af godt og ondt, ret og uret, og ikke
blot af lyst og smerte).
Det er under henvisning til denne bestemmelse, at Michel Foucault
hen imod slutningen på Viljen til viden sammenfatter den proces,
hvorigennem det naturlige liv ved tærsklen til den moderne tidsalder
i stedet begynder at blive indarbejdet i statsmagtens mekanismer og
beregninger, hvorved politikken forvandles til biopolitik: “I tusindvis
af år forblev mennesket, hvad det var for Aristoteles: et levende dyr,
der også har evne til politisk eksistens; det moderne menneske er
et dyr, i hvis politik dets eget liv som levende væsen er sat på spil.”
(Foucault 1, s.158).
Ifølge Foucault befinder et samfunds “biologiske modernitetstærskel” sig der, hvor arten og individet som simpel, levende krop kommer
til at udgøre selve satsningen for samfundets politiske strategier. Fra
og med 1977 begynder hans forelæsninger på Collège de France at
sætte fokus på overgangen fra “territorialstaten” til “befolkningsstaten” og den heraf følgende, svimlende vækst for den betydning,
som tilskrives nationens biologiske liv og sundhed som et problem
for den suveræne magt, der nu lidt efter lidt forvandler sig til en
“regering over menneskene” (Foucault 2, s.719). “Resultatet bliver
en slags animalisering af mennesket frembragt ved hjælp af de mest
sofistikerede politiske teknikker. I historien viser der sig derfor såvel
en udbredelse af human- og samfundsvidenskaberne som en samtidig
mulighed for at beskytte liv og tillade dets holocaust”. Det er især
kapitalismens udvikling og triumf, der ud fra dette perspektiv ikke
havde været mulige uden en disciplinær kontrol frembragt af den
nye bio-magt, som så at sige skabte sig de “lærevillige kroppe”, den
havde brug for, gennem en serie dertil egnede teknologier.
På den anden side havde allerede Hannah Arendt i slutningen af
halvtredserne (dvs. næsten tyve år før Viljen til viden) i The Human
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Condition5 analyseret den proces, der efterhånden fører homo laborans
og dermed også det biologiske liv som sådant til at indtage den centrale
plads på det modernes politiske scene. Ja, Hannah Arendt lod endog
forvandlingen og forfaldet for det offentlige rum i de moderne samfund
netop gå tilbage til det naturlige livs primat i forhold til den politiske
handling. At Arendts forskning i praksis forblev uden følgevirkninger,
og at Foucault kunne åbne for sit biopolitiske værksted uden nogen
henvisning dertil, vidner om de vanskeligheder og den modstand, som
tænkningen skulle møde på dette felt. Og det er nok disse vanskeligheder, der dels er skyld i den kendsgerning, at forfatteren i The Human
Condition ikke får skabt nogen forbindelse til de dybtgående analyser,
hun førhen havde helliget den totalitære magt (i disse mangler ethvert
biopolitisk perspektiv), og dels frembringer den lige så mærkværdige
omstændighed, at Foucault aldrig flyttede sin undersøgelse ud til den
moderne biopolitiks steder par excellence: koncentrationslejrene og
strukturen for nittenhundredtallets store totalitære stater.
Døden forhindrede Foucault i at videreudvikle alle implikationerne
i biopolitikkens begreb og i at vise den retning, han ville have givet
uddybningen af sin undersøgelse; men under alle omstændigheder
udgør zoe’s indtræden i polis’ sfære og politiseringen af det nøgne
liv som sådant den afgørende begivenhed ved moderniteten, der
angiver en radikal forandring af den klassiske tænknings politiskfilosofiske kategorier. Det er endda sandsynligt, at når politikken
i dag forekommer at være på vej gennem et langvarigt mørke, så
skyldes det netop, at den har undladt at gøre regning med denne
for moderniteten så grundlæggende begivenhed. De “gåder” (Furet,
s.7), som vort århundrede har budt den historiske fornuft på, og
som bliver ved med at være aktuelle (nazismen er kun den mest
foruroligende af dem), vil kun kunne løses på det grundlag – det
biopolitiske – hvorpå de er vokset frem. Det er nemlig kun ud fra en
biopolitisk horisont, at det vil kunne afgøres, om de kategorier, på
hvis modstilling moderne politik er blevet grundlagt (højre/venstre,
5. Agamben citerer den engelske originaltitel. Bogen er oversat til svensk, norsk
og dansk (Menneskets vilkår, København: Gyldendal, 2007). O.a.
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privat/offentlig, enevælde/demokrati osv.) og som lidt efter lidt har
mistet deres konturer, så de i dag er havnet i en egentlig zone af
uskelnelighed, om disse kategorier skal opgives helt og aldeles, eller
om de eventuelt vil kunne genfinde den betydning, som de netop
havde mistet ud fra den nævnte horisont. Og det er kun en refleksion,
der tager udgangspunkt i Foucaults og Benjamins forslag om tematisk
at undersøge det forhold mellem nøgent liv og politik, som i det skjulte
styrer de ideologier i moderniteten, der tilsyneladende er længst fra
hinanden, kun en sådan refleksion vil kunne føre politikken ud af
dens tildækning af sig selv og samtidig give tænkningen tilbage til
dens praktiske kald.
En af de mest konstante orienteringer i Foucaults arbejde består i en
beslutsom opgivelse af den traditionelle tilgang til magtproblemet,
der hvilede på juridisk-institutionelle modeller (definitionen på
suverænitet, statsteorien), i retning af en fordomsfri analyse af de
konkrete måder, hvorpå magten trænger ind i subjekternes egne
kroppe og i deres livsformer. Som det fremgår af et seminar afholdt
i 1982 på University of Vermont, så synes en sådan analyse i hans
sidste år at være blevet orienteret ud fra to forskellige forskningsretninger: på den ene side studiet af de politiske teknikker (såsom
politividenskaben),6 hvormed staten påtager sig og i sig integrerer
en omsorg for individernes naturlige liv; på den anden side studiet
af de teknologier for selvet, igennem hvilke den subjektiveringsproces
tilvejebringes, der tilskynder individet til at binde sig til sin identitet
og til sin bevidsthed og samtidig til en ydre kontrolmagt. Det er
indlysende, at disse to linjer (der i øvrigt fortsætter to tendenser til
stede i Foucaults arbejde fra begyndelsen af) flettes sammen på flere
punkter og henviser til et fælles centrum. I et af sine sidste skrifter
hævder han, at den moderne, vestlige stat i et omfang, der er uden
fortilfælde, har integreret subjektive teknikker for individualisering
samt objektive fremgangsmåder for totalisering. Han taler da om en
egentlig “politisk dobbeltbinding bestående i en individualisering og
6. Jf. s.169, afsnittet “Politik, dvs. formningen af folks liv”. O.a.
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en simultan totalisering af den moderne magts strukturer” (Foucault
3, s.229-232).
Punktet, hvor magtens to aspekter konvergerer, er imidlertid
forblevet mærkeligt utydeligt i Foucaults forskning, og det i en sådan
grad at man har kunnet hævde, at han hele tiden skulle have nægtet
at udarbejde en enhedsteori om magten. Når Foucault imødegår den
traditionelle tilgang til magtproblemet, som udelukkende er baseret på
juridiske modeller (“hvad legitimerer magten?”) eller på institutionelle
modeller (“hvad er staten?”), og foreslår, at man “frigør sig fra lovens
eller suverænitetens teorimæssige privilegium” for at opbygge en
magtens analytik, som ikke længere gør brug af retten som model
og kode, hvor befinder sig da, inden for magtens krop, den zone af
uskelnelighed (eller i det mindste skæringspunktet), inden for hvilken
individualiseringens teknikker og de totaliserende fremgangsmåder er
i indbyrdes berøring? Og mere alment, gives der et forenet centrum,
hvor den politiske “dobbeltbinding” finder sin eksistensberettigelse?
At der er et subjektivt aspekt ved magtens tilblivelse, var allerede
underforstået i begrebet om servitude volontaire7 hos La Boétie;
men på hvilket punkt er det, at den enkeltes frivillige tjenerskab
kommunikerer med den objektive magt? Er det muligt på så afgørende
et felt at slå sig til tåls med psykologiske forklaringer såsom den om
end ganske suggestive, der fremhæver en parallelitet mellem ydre
neuroser og indre neuroser? Og er det berettiget eller bare muligt
at holde subjektive teknologier adskilt fra politiske teknikker stillet
over for fænomener som den medie-spektakulære magt, der i dag er
ved at forvandle det politiske rum overalt?
Selvom eksistensen af en sådan orientering synes logisk underforstået i Foucaults forskning, så forbliver den synsfeltets blinde punkt,
som forskerens øje ikke kan opfatte, eller noget lig et flugtpunkt,
som fjerner sig i det uendelige, i hvis retning de perspektiviske linjer
for hans forskning (og mere alment for hele den vestlige refleksion
over magt) konvergerer uden nogensinde at kunne nå det.
7. På fransk i teksten: “frivillig trældom”. Jf. den danske oversættelse af Etienne
de La Boétie. O.a.
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Den foreliggende undersøgelse vedrører netop dette skjulte
skæringspunkt mellem magtens juridisk-institutionelle model og
biopolitiske model. Og hvad den har måttet registrere som et af sine
mest sandsynlige resultater, er netop, at de to analyser ikke lader sig
adskille, og at indblandingen af det nøgne liv i den politiske sfære
udgør den suveræne magts oprindelige, om end skjulte kerne. Man
kan tværtimod sige, at produktionen af en biopolitisk krop udgør den
suveræne magts oprindelige ydelse. I den forstand er biopolitikken
mindst lige så gammel som den suveræne undtagelse. Ved at anbringe
det biologiske liv i centrum for sine beregninger gør den moderne stat
da intet andet end atter at bringe den hemmelige forbindelse for en dag,
som forener magten med det nøgne liv, og således knytte an (ganske
ifølge en af de mest hårdnakkede overensstemmelser mellem moderne
og arkaisk, som det er muligt at konstatere på de mest forskelligartede
områder) til noget hidrørende fra det umindelige ved arcana imperii.8
Såfremt dette er rigtigt, så er det nødvendigt med fornyet opmærksomhed at betragte meningen med Aristoteles’ definition af polis som
en modstilling af at leve (zen) og leve godt (eu zen). Modsætningen
er da også i lige så høj grad en indblanding af den første i den anden,
af det nøgne liv i det politisk kvalificerede liv. Hvad der endnu står
tilbage at blive undersøgt i den aristoteliske definition, er ikke blot,
som det er blevet gjort hidtil, meningen, måderne og de mulige
artikulationer for “det gode liv” som politikkens telos; det er snarere
nødvendigt at stille spørgsmålet om, hvorfor den vestlige politik frem
for alt bliver konstitueret gennem en udelukkelse (som i lige så høj
grad er en indblanding) af det nøgne liv. Hvad er da forholdet mellem
politik og liv, når sidstnævnte fremstår som det, der skal indoptages
gennem en udelukkelse?
Undtagelsens struktur, som vi har beskrevet i denne bogs første del,
synes ud fra dette perspektiv at være af samme substans som aftenlandets politik, og Foucaults sætning om, at mennesket for Aristoteles
var et “levende dyr og i øvrigt i stand til en politisk tilværelse”, må
følgelig integreres, og det i den forstand, at det problematiske netop
8

På latin i teksten: “herredømmets gemmer”. O.a.
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er betydningen af dette “i øvrigt”. Den særegne formulering “opstået
for livets skyld, men bestående for det gode livs skyld” kan fortolkes
ikke bare som en indblanding af det genererende, fødslen (ginomene),
i væren (ousa), men også som en inkluderende udelukkelse (en
exceptio) af zoe i polis; det er næsten, som om politik må være det
sted, hvor det at leve skal forvandles til at leve godt, samt at det, der
skal politiseres, altid har været det nøgne liv. I den vestlige politik har
det nøgne liv det særegne privilegium at være det, på hvis udelukkelse
menneskenes by bliver grundlagt.
Det er derfor ikke noget tilfælde, når en passus i Statslæren
placerer polis’ egentlige sted i overgangen fra stemmen til sproget.
Forbindelsen mellem nøgent liv og politik er den samme som den,
den metafysiske definition af mennesket som den “levende, der har
sprog”, søger i sin leddeling af phone og logos:
“Mennesket er det eneste af alle levende væsner, der har sprog. Selve
stemmen tjener nemlig til at tilkendegive smerte og lyst og findes derfor
også hos alle andre levende væsner, når de af naturen er nået til et
sådant udviklingstrin, at de har fornemmelse af smerte og lyst og giver
dette til kende for hinanden; men sproget tjener til at forklare, hvad
der er gavnligt og skadeligt og følgelig også, hvad der er retfærdigt og
uretfærdigt. Dette er til forskel fra alle andre levende væsner ejendommeligt for menneskene, og kun de er i stand til at opfatte godt og ondt,
retfærdigt og uretfærdigt og lignende; det er deltagelsen i disse ting,
der skaber husstand og bystat.” (Statslære, 1253a, s.6 [korrigeret overs.])

Spørgsmålet “på hvilken måde har den levende sprog?” svarer akkurat
til det andet: “på hvilken måde beboer det nøgne liv polis?”. Den
levende har logos ved at fjerne og bevare en egen stemme i det, ligesom
den levende beboer polis ved at lade sit eget nøgne liv yde modstand
i den. Politik fremstår da som den vestlige metafysiks struktur i
egentlig og grundlæggende forstand, fordi den indtager tærsklen, hvor
artikulationen mellem det levende og logos fuldbyrdes. “Politiseringen”
af det nøgne liv udgør den metafysiske opgave par excellence, hvor
afgørelsen om det levende menneskes menneskelighed træffes; og
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ved at påtage sig denne opgave gør moderniteten intet andet end at
fremstille sin trofasthed over for den metafysiske traditions essentielle
struktur. Det grundlæggende, kategoriale par for den vestlige politik
er ikke ven/fjende, men nøgent liv/politisk eksistens, zoe/bios, udelukkelse/indoptagelse. Politik findes, fordi mennesket er den levende,
som i sproget adskiller og modstiller sit eget nøgne liv over for sig
selv, og samtidig opretholder sit forhold til det ved en indoptagende
udelukkelse.
Det nøgne liv er hovedpersonen i denne bog, med andre ord homo
sacers liv, der kan dræbes, men ikke må ofres, og det er vor hensigt
at forfægte homo sacers afgørende funktion for moderne politik. En
obskur skikkelse i den arkaiske romerret, hvorved det menneskelige
liv bliver inkluderet i en ordning ene og alene i form af dens udelukkelse (dvs. af dens absolutte dræbelighed), har således leveret den
nøgle, hvormed ikke bare suverænitetens hellige skrifter, men også
selve den politiske magts koder kan afsløre deres gemmer. Men
tillige præsenterer denne, måske ældste opfattelse af termen sacer
os for gåden om en af det helliges skikkelser på denne side af eller
hinsides det religiøse, en skikkelse, som udgør det første paradigme
for Vestens politiske rum. Foucaults tese må derfor korrigeres eller i
det mindste integreres, i den forstand at det, der karakteriserer den
moderne politik, ikke så meget er inkluderingen af zoe i polis, som
jo er ældgammel, og heller ikke det enkle faktum, at livet som sådant
bliver en foretrukken genstand for statsmagtens beregninger og
forudsigelser; det afgørende bliver snarere det faktum, at det nøgne
livs rum, der oprindeligt befandt sig i udkanten af ordningen, lidt efter
lidt bliver sammenfaldende med det politiske rum, alt som den proces
forløber, hvorved undtagelsen bliver til regel overalt; og derved træder
udelukkelsen og indoptagelsen, det udvendige og det indvendige, bios
og zoe, ret og kendsgerning ind i en zone af uopløselig uskelnelighed.
I al sin adskilthed udgjorde undtagelsestilstanden, hvor det nøgne
liv samtidig var udelukket fra og indfanget i ordningen, retteligen
det skjulte fundament, hvorpå hele det politiske system hvilede; da
dets grænser mistede konturer og gik i opløsning, blev det nøgne liv,
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som boede derinde, sat fri i byen, og det blev både subjekt og objekt
for den politiske ordning og dens konflikter, et unikt sted såvel for
organiseringen af statsmagten som for emancipationen fra samme. Alt
sker, som var der sideløbende med den disciplineringsproces, hvorved
staten gør mennesket i dets egenskab af levende til sin specifikke
genstand, blevet igangsat en anden proces, der i det store og hele
er sammenfaldende med det moderne demokratis fødsel, og hvor
mennesket i dets egenskab af levende ikke længere fremstår som
objekt, men som et subjekt for den politiske magt. Disse processer, der
på mange måder er modsatrettede og (i det mindste tilsyneladende)
i en hård indbyrdes konflikt, konvergerer dog derved, at i begge
inddrages samfundsborgerens nøgne liv, i begge drejer det sig om
menneskehedens nye biopolitiske krop.
Er der noget, der således er karakteristisk for det moderne demokrati
i forhold til det antikke, så er det, at det fra begyndelsen af fremstår
som en fordring og en frigørelse af zoe, at det konstant forsøger at
forvandle det nøgne liv til livsform og så at sige at finde zoe’s bios.
Herfra stammer også det moderne demokratis specifikke apori, der
består i at ville sætte menneskenes frihed og lykke i spil det selv
samme sted – det “nøgne liv” – som stod for deres slavebinding. Bag
den lange proces fuld af stridigheder, der fører frem til anerkendelsen
af rettigheder og formelle friheder, befinder der sig nok en gang det
hellige menneskes krop med dets dobbelte suverænitet og dets liv, der
ikke kan ofres, men dog dræbes. At nå til en bevidsthed om denne
apori indebærer ikke nogen nedvurdering af demokratiets erobringer
og anstrengelser, men at forsøge en gang for alle at forstå hvorfor det,
netop i samme øjeblik det forekom definitivt at have triumferet over
sine modstandere og nået sit højdepunkt, mod al forventning viste sig
ude af stand til at redde fra en ruin uden fortilfælde den zoe, som det
havde helliget alle sine anstrengelser for at frigøre og bibringe lykke.
Det moderne demokratis forfald og dets gradvise konvergens med de
totalitære stater i de postdemokratiske skuespilsamfund (som allerede
aftegnede sig hos Alexis de Tocqueville, og som har mødt deres
endelige bekræftelse i Guy Debords analyser) har måske deres rod i
den nævnte apori, som er betegnende for demokratiets begyndelse, og
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som indkapsler det i en hemmelig meddelagtighed med dets bitreste
fjende. I dag kender vor politik ingen anden værdi (og følgelig heller
ingen anden værdiforringelse) end livet, og så længe de modsigelser,
som dette indebærer, ikke er blevet løst, vil nazisme og fascisme, som
havde gjort afgørelsen over det nøgne liv til deres højeste politiske
kriterium, forblive uheldsvangert aktuelle. Ifølge Robert Antelmes
vidnesbyrd var det, lejrene fik lært de indsatte netop, at “så snart der
sættes spørgsmålstegn ved menneskekvaliteten, så fremprovokeres der
et nærmest biologisk krav om at høre menneskearten til.” (Antelme,
s.11).
Tesen om en intim solidaritet mellem demokrati og totalitarisme
(som vi her skal fremlægge om end med megen forsigtighed) er
indlysende nok ikke en historiografisk tese (jf. også Leo Strauss’
tese om den hemmelige konvergens mellem liberalisme og kommunisme, hvad slutresultatet angår): den tillader ikke en likvidering
eller en forfladigelse af de enorme forskelle, der karakteriserer deres
historie og deres modsætning; ikke desto mindre må tesen beslutsomt
fastholdes på det historisk-filosofiske plan, der er dens egen, fordi
kun den vil kunne tillade, at vi orienterer os over for nye realiteter
og uforudsete konvergenser ved denne afslutning på et årtusinde; og
den vil gøre det ved at rydde et felt for den nye politik, der for det
meste står tilbage at skulle opfindes.
I det første citat havde Aristoteles modstillet det enkle livs “smukke
dag”, euhemeria, og vanskelighederne ved den politiske bios, og han
havde givet den måske smukkeste formulering af den apori, der ligger
til grund for den vestlige politik. De fireogtyve århundreder, der er
gået siden da, har ikke ført til andet end provisoriske og ineffektive
løsninger. Under udførelsen af den metafysiske opgave, som har
ført politikken til i stigende grad at tage form af en biopolitik, har
den ikke formået at tilvejebringe den artikulation af zoe og bios,
af stemme og sprog, som havde skullet kunne hele frakturen. Det
nøgne liv er blevet fastholdt i denne fraktur i form af undtagelsen,
dvs. af noget der kun bliver indoptaget gennem en udelukkelse.
Hvordan er det muligt at politisere zoe’s “naturlige sødme”? Og først
og fremmest: har den overhovedet brug for at blive politiseret, eller
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er politikken allerede indeholdt i den som dens mest dyrebare kerne?
Den moderne totalitarismes biopolitik på den ene side og forbrugets
og massehedonismens samfund på den anden udgør givetvis, hver på
sin måde, et svar på disse spørgsmål. Ikke desto mindre, så længe en
fuldkommen ny politik – dvs. ikke længere grundlagt på det nøgne
livs exceptio – ikke vil være til stede, vil enhver teori og enhver praksis
forblive indfanget i et fravær af liv, og livets “smukke dag” vil kun
kunne opnå en politisk borgerret gennem blod og død, eller i den
fuldstændige meningsløshed, som skuespilsamfundet har dømt den
til.
Carl Schmitts definition på suverænitet (“Suveræn er den, der træffer
afgørelse om undtagelsestilstanden”, Schmitt 1, s.20) er blevet en
stående talemåde endnu før, det er blevet forstået, hvad der rigtigt
er på færde i den, nemlig intet mindre end grænsebegrebet for
doktrinen om staten og om retten, hvori suveræniteten (da ethvert
grænsebegreb altid befinder sig på grænsen mellem to begreber)
kommer til at støde op til livets sfære og smelte sammen med den.
Så længe statslighedens horisont udgjorde en omkreds, der var mere
udstrakt end ethvert fællesskabs liv, og de politiske, religiøse, juridiske
og økonomiske doktriner, der støttede en sådan horisont, endnu
var solide, så kunne en sådan “yderste sfære” ikke rigtig komme
frem i lyset. Suverænitetens problem kunne dengang reduceres til
en identifikation af, hvem der – inden for en sådan ordning – var
udstyret med bestemte magtbeføjelser, uden at der nogensinde blev
sat spørgsmålstegn ved selve tærsklen for en sådan ordning. I dag,
hvor de store statsstrukturer er trådt ind i en opløsningsproces, og
nødstilstanden er blevet til regel, som Benjamin havde forudanet, er
tiden moden til at genoptage problemet om statslighedens grænser og
oprindelige struktur fra begyndelsen af og gøre det i et nyt perspektiv.
Og det fordi utilstrækkeligheden ved den anarkistiske og marxistiske
kritik af staten netop bestod i, at den end ikke havde kunnet skimte
en sådan struktur og forhastet havde skudt herredømmets gemme,
arcanum imperii, til side, som havde det ingen anden konsistens end
de simulacra og ideologier, der var blevet påkaldt for at retfærdiggøre
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det. Men før eller senere ender man med at identificere sig med
en fjende, hvis struktur forbliver ukendt, og statsteorien (og især
teorien om undtagelsestilstanden, dvs. proletariatets diktatur som
overgangsfase mod det statsløse samfund) udgør netop det klippeskær,
hvorpå revolutionen i vort århundrede har lidt skibbrud.
Det er imidlertid tilkommet denne bog, som i begyndelsen var
tænkt som et svar på den blodige mystifikation om en ny planetarisk
orden, at måtte måle sig med problemer – først og fremmest dét
vedrørende livets hellighed – som den ikke havde gjort regning med
fra første færd. Men alt som undersøgelsen skred frem, blev det klart, at
på dette område var det ikke muligt at tilskrive bare ét af de begreber
lødighed, som humanvidenskaberne (fra juraen til antropologien)
havde troet at definere eller havde forudsat som indlysende, samt at
mange af dem tværtimod krævede en revision uden forbehold – under
indtryk af katastrofens påtrængende karakter.
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SUVERÆNITETENS LOGIK

1
Suverænitetens paradoks

1.1
Suverænitetens paradoks lyder: “Suverænen er samtidigt uden for og
inden i den juridiske ordning”. Såfremt suverænen således er den,
som den juridiske ordning tilkender magten at proklamere undtagelsestilstanden og på den måde opsætte ordningens gyldighed, da står
suverænen “uden for den normalt gældende retsorden og tilhører den
ikke desto mindre, fordi han er ansvarlig for afgørelsen, om forfatningen
kan suspenderes in toto [i sin helhed]” (Schmitt 1, s.26 [korr. overs.]).
Præciseringen “samtidigt” er ikke triviel: ved at have den lovlige magt
til at opsætte lovens gyldighed, så stiller suverænen sig lovmedholdigt
uden for loven. Det indebærer, at paradokset også lader sig formulere
som følger: “loven er uden for sig selv”, eller: “jeg, suverænen, som er
uden for loven, erklærer, at der ikke er et uden for loven”.
Det er værd at reflektere over den underforståede topologi i
paradokset, for det er først, når dets struktur er blevet forstået, at det
bliver klart, i hvilket omfang suveræniteten angiver grænsen (i den
dobbelte betydning af afslutning og begyndelse) for den juridiske
ordning. Carl Schmitt fremstiller denne struktur som undtagelsens
struktur:
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“Undtagelsen er det ikke subsumerbare; den unddrager sig den generelle
kodificering, men samtidigt åbenbarer den et specifikt juridisk formelement, decisionen, i dennes absolutte renhed. Undtagelsestilfældet
står således frem i sin absolutte renhed, når der først må skabes en
situation, i hvilken retsregler kan være gyldige. Enhver generel norm
kræver en normal gestaltning af de livsvilkår, for hvilke den skal finde
en anvendelse i overensstemmelse med de nævnte sagsforhold, og
som den kan underlægge sin normative regulering. Normen behøver
et homogent medium. En sådan faktisk normalitet er ikke blot en
‘udvendig forudsætning’, som juristen kan ignorere; den henhører
snarere under normens immanente gyldighed. Der findes ikke nogen
ordning, som ville kunne anvendes på kaos. Der må oprettes en orden,
før en retsordning kan få mening. Der må skabes en normal situation,
og suverænen er den, der definitivt afgør, om en sådan normal tilstand
faktisk hersker. Al ret er ‘situationsret’. Suverænen skaber og garanterer
situationen som en helhed i sin totalitet. Han har monopol på en
sådan sidste afgørelse. Heri består den statslige suverænitets væsen,
der retteligen altså ikke skal defineres som et monopol på tvangens
anvendelse og på herredømmet, men defineres juridisk som et monopol
på afgørelsen, hvorved ordet ‘afgørelse’ bliver brugt i en almen forstand,
som må udvikles yderligere. Undtagelsestilfældet åbenbarer den statslige
autoritets væsen på den klareste måde. Her adskiller afgørelsen sig fra
retsnormen, og autoriteten beviser (for at formulere det paradoksalt),
at den ikke behøver at have ret for at skabe ret.
[…] Undtagelsen er mere interessant end normaltilfældet. Det normale
beviser ikke noget, undtagelsen beviser alt; ikke blot bekræfter den
reglen, men reglen lever i det hele taget kun af undtagelsen. […] En
protestantisk teolog, der har bevist, af hvilken vital interesse den
teologiske refleksion kan være også i det 19. århundrede, har sagt:
‘Undtagelsen forklarer altså det almene og sig selv, og når man ret vil
studere det almene, behøver man blot at se sig om efter en berettiget
undtagelse; den udviser alt langt tydeligere end det almene selv. […]
I tidens længde bliver man ked af den evindelige passiar om det almene
og det almene, der gentages til den kedsommeligste fadhed. Der er
undtagelser til. Kan man ikke forklare dem, kan man heller ikke forklare
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det almene. Man mærker i almindelighed ikke vanskeligheden, fordi
man end ikke tænker det almene med lidenskab, men med en magelig
overfladiskhed. Undtagelsen derimod tænker det almene med energisk
lidenskab.’” (Schmitt 1, s.32-34 [korr. overs.])

Det er ikke noget tilfælde, at Schmitt henviser til en teologs arbejde
(det er i øvrigt ingen anden end Søren Kierkegaard)1 med henblik på
sin definition af undtagelsen. Allerede Giambattista Vico havde ellers
i ikke alt for utilsvarende vendinger hævdet undtagelsens forrang
som “kendsgerningernes yderste konfiguration” over den positive ret:
“Således værdsætter juraen ikke den, hvis velsignede hukommelse
fastholder den positive ret <ius theticum> eller reglernes samlede
og almene ret, men den der ved skarp dømmekraft ser i årsagerne
de yderste sagsforhold eller omstændigheder for de kendsgerninger,
der tilkommer billighed eller en undtagelse, når de uddrages af den
universelle regel.” (De antichissima, kapitel II, s.21). Ikke desto mindre
findes der ikke inden for retsvidenskaben en teori om undtagelsen,
der tilkender sidstnævnte så høj en rang. Og det er, fordi det, der er
på færde i den suveræne undtagelse ifølge Schmitt, er selve mulighedsbetingelsen for den juridiske norms gyldighed, og med denne
selve meningen med statslig autoritet. Gennem undtagelsestilstanden
er det suverænen, der “skaber og garanterer den situation”, retten
har brug for til sin egen beståen. Men hvad er denne “situation” for
noget, hvilken struktur har den, når den ikke består i andet end i
normens suspension?
Vicos modstilling af positiv ret (ius theticum) og undtagelse udtrykker godt undtagelsens særlige status. I retten udgør den et element, der
transcenderer den positive ret i form af dennes suspension. Den forholder
sig til positiv ret, som den negative teologi forholder sig til den positive.
Mens sidstnævnte således forkynder og hævder bestemte kvaliteter ved Gud,
1. I Schmitt-citatets Kierkegaard-del har vi gjort brug af Gjentagelsen i Gregor
Malantschuks udgave, Hans Reitzel, København, 1969, 2.oplag, s.85. Dog rettet
til mere samtidig retskrivning. O.a.
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så benægter eller suspenderer den negative (eller mystiske) teologi med
sit ‘hverken ... eller’, at nogen forkyndelse overhovedet lader sig tilskrive.
Den befinder sig dog ikke uden for teologien, men fungerer ret beset som
det princip, der grundlægger en mulighed i almindelighed for sådan noget
som en teologi. Det er kun, fordi guddommen er blevet forudsat negativt
som det, der eksisterer uden for ethvert muligt prædikat, at den kan blive
subjekt for en forkyndelse. På lignende måde er det kun, fordi den positive
rets gyldighed er suspenderet i undtagelsestilstanden, at den kan definere
normaltilfældet som feltet for sin egen gyldighed.

1.2
Undtagelsen er en art udelukkelse. Den er et enkelttilfælde, der er
udelukket fra den almene norm. Men det, der i egentlig forstand
karakteriserer undtagelsen, er, at det, der bliver udelukket, ikke
derfor er uden noget forhold til normen; tværtimod, så forbliver
undtagelsen i et forhold til normen i form af suspensionen. Normen
anvendes på undtagelsen ved at vende sig bort, ved at trække sig
tilbage fra den. Undtagelsestilstanden er således ikke et kaos, der
går forud for ordenen, men den situation, der opstår, når ordenen
suspenderes. Det er i den forstand, at undtagelsen, det exceptionelle,
svarer nøje til sin etymologi, af ex-capere, at tage ud eller fra, og
er ikke bare en udelukkelse. Det er blevet bemærket ofte, at den
juridisk-politiske ordning antager struktur af en indoptagelse af
det, der samtidig er vist bort. Således har Gilles Deleuze og Félix
Guattari skrevet, at “suveræniteten kun hersker over det, den er i
stand til at inderliggøre” (Deleuze og Guattari, s.463 [korr. overs.]),
og i forbindelse med den “store indelukning” (le grand enfermement),
som Foucault har beskrevet i Histoire de la folie à l’âge classique,2
så har Maurice Blanchot omtalt samfundets forsøg på at “indelukke
det udenfor” (enfermer le dehors), dvs. at tilrettelægge det som en
“inderlighed af afventning eller af exception”, en undtagelse. Over for
2. Agamben henviser til den franske originaltitel. Den danske titel lyder:
Galskabens historie i den klassiske periode, O.a.
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en exces, et overskud, inderliggør systemet gennem et forbud det, der
er overskydende, og på den måde “udpeger det sig som udvendigt i
forhold til sig selv” (Blanchot, s.292). Den undtagelse, der definerer
suverænitetens struktur, er imidlertid endnu mere sammensat. Det,
der er udenfor, bliver her inkluderet ikke blot gennem et forbud eller
en internering, men ved at suspendere ordningens gyldighed, dvs.
ved at lade ordningen trække sig tilbage fra undtagelsen og forlade
den. Det er ikke undtagelsen, der unddrager sig reglen, men reglen,
der ved at suspendere sig selv gør plads for undtagelsen, og derfor
konstituerer reglen sig selv som regel alene ved at opretholde sin
forbindelse til undtagelsen. Lovens særlige “kraft” består i denne evne
til at opretholde sin forbindelse til en udvendighed. Denne ekstreme
form for relation, der ene og alene inkluderer noget gennem dets
udelukkelse, kalder vi undtagelsesrelation.
Den situation, der skabes ved undtagelsen, har imidlertid det
særtræk, at den hverken kan bestemmes som en faktisk situation eller
som en retslig situation, men den opretter en paradoksal tærskel af
uskelnelighed mellem de to. Den er ikke faktisk, fordi situationen
kun bliver skabt af normens suspension; men af samme årsag er den
heller ikke et juridisk tilfælde, også selvom den åbner for muligheden af lovens ikrafttræden. Det er i sidste instans meningen med
det paradoks, Schmitt formulerer, når han skriver, at den suveræne
afgørelse “ikke behøver at have ret for at skabe ret”. I den suveræne
undtagelse drejer det sig nemlig ikke så meget om at kontrollere eller
neutralisere en exces som først og fremmest at skabe og definere
selve det rum, hvori den juridisk-politiske orden kan have gyldighed.
Det er i den forstand, at den er den grundlæggende lokalisering
(Ortung), som ikke begrænser sig til at skelne mellem det, der er
inde, og det, der er udenfor, mellem den normale situation og kaos,
men angiver en tærskel mellem dem (undtagelsestilstanden), som
er udgangspunktet for, at indre og ydre kan indgå i de komplekse,
topologiske forbindelser, der atter muliggør ordningens gyldighed.
For Schmitt består den suveræne nomos i en “ordning af rummet”,
som imidlertid ikke bare er “landtagning” (Landnahme), fastlæggelse
af en juridisk ordning (Ordnung) og af en territorial sådan (Ortung),
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men er først og fremmest “indtagning af det ydre” (Ausnahme),
undtagelse.
Fordi der ikke findes “nogen ordning, som ville kunne anvendes på
kaos”, så må det først blive indoptaget i ordningen gennem skabelsen af
en zone af uskelnelighed mellem ydre og indre, kaos og normalsituation:
undtagelsestilstanden. For at kunne henvise til noget må en norm nemlig
forudsætte det, som står uden for forholdet (det forholdsløse), og ikke desto
mindre på denne måde oprette et forhold til det. Undtagelsesrelationen
udtrykker således bare det juridiske forholds oprindelige, formelle struktur.
Den suveræne afgørelse om undtagelsen udgør i den forstand den oprindelige,
politisk-juridiske struktur, og det er alene ud fra den, at det, der er inkluderet i
ordningen, og det, der er udelukket derfra, får deres mening. I sin arketypiske
form udgør undtagelsestilstanden således princippet for enhver juridisk
lokalisering, fordi den alene åbner det rum, hvori fastlæggelsen af en vis
ordning og af et bestemt territorium bliver mulig for første gang. Men som
sådan er den i al væsentlighed ikke lokaliserbar (også selvom den fra gang
til gang kan få anvist bestemte grænser i rum og tid).
Forbindelsen mellem lokalisering (Ortung) og ordning (Ordnung), som
konstituerer “jordens nomos” (Schmitt 2, s.48), er således endnu mere
sammensat end sådan, som Schmitt beskriver den, og den indeholder
en grundlæggende tvetydighed i sit indre, en ikke-lokaliserbar zone af
uskelnelighed eller af undtagelse, der som et princip for uendeligt stedtab
i sidste instans nødvendigvis må ende med at modvirke forbindelsen. En af
teserne i denne bogs undersøgelser går netop ud på, at undtagelsestilstanden
som grundlæggende politisk struktur er rykket alt mere i forgrunden i
vor tid og tenderer til sidst at blive reglen. Da vor tid forsøgte at tildele
dette ikke-lokaliserbare en permanent, synlig lokalisering, blev resultatet
koncentrationslejren. Ikke fængslet, men lejren udgør da også det rum, der
svarer til en sådan oprindelig struktur for nomos. Dette viser sig blandt
andet ved den kendsgerning, at mens fængslingskendelsernes ret ikke
befinder sig uden for den normale ordning, men blot udgør en særlig del af
strafferetten, så er den juridiske sammenhæng, der kan angive retningslinjer
for lejren, som vi siden skal se, krigsretten eller belejringstilstanden. Derfor
er det ikke muligt at indskrive analysen af lejren i de baner, Foucaults
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arbejde fik afstukket fra Galskabens historie til Overvågning og straf. Som
et absolut undtagelsesrum er lejren topologisk forskellig fra et simpelt rum
for indespærring. Og det er dette undtagelsesrum, hvori forbindelsen mellem
lokalisering og ordning er blevet endegyldigt brudt, der har bestemt krisen
for den fortidige “jordens nomos”.

1.3
En retsnorms gyldighed er ikke sammenfaldende med dens anvendelse
på det enkelte tilfælde, eksempelvis i en retssag eller ved håndhævelsen
af en kendelse; netop fordi den er almen, skal normen tværtimod
gælde uafhængigt af enkelttilfældet. Det er her, rettens område viser
sin væsentlige nærhed til sprogets område. Ligesom ordet opnår styrke
til at denotere i forbindelse med en sproghandling, med et segment
af virkelighed, alene fordi det selv også har en mening, når det ikke
denoterer (dvs. som la langue, sproget, adskilt fra la parole, sprogbrugen, altså termen i sin rene og skære leksikale konsistens, uafhængigt
af dets konkrete anvendelse i talen), således kan normen kun henvise
til det enkelte tilfælde, fordi den i den suveræne undtagelse står frem
som ren potens gennem sin suspension af enhver aktuel henvisning.
Og ligesom dagligsproget forudsætter det ikke-sproglige som det,
hvormed det skal kunne forblive i en virtuel relation (i form af une
langue, et sprog, eller rettere af et grammatisk spil, dvs. af en tale, hvis
aktuelle denotation er udsat på ubestemt tid) for siden at få det til at
denotere i talehandlingen, således forudsætter loven det ikke-juridiske
(eksempelvis ren og skær vold som naturtilstand) som det, hvormed den
kan forblive i en potentiel forbindelse under undtagelsestilstanden. Den
suveræne undtagelse udgør (som en zone af uskelnelighed mellem natur
og ret) forudsætningen for den juridiske henvisning i form af dennes
suspension. I enhver norm, der beordrer eller forbyder et eller andet
(eksempelvis i den norm, der forbyder drab), er der som en forudsat
undtagelse indlagt skikkelsen af et rent og sanktionsløst sagsforhold,
som i det normale tilfælde bekræfter, at normen er blevet overtrådt
(i vort eksempel drabet på et menneske ikke som naturlig vold, men
som suveræn vold i en undtagelsestilstand).
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Hegel var den første, der havde forstået i dybden en sådan forudsat
struktur ved sproget, takket være hvilken det samtidigt er inden for og uden
for sig selv, mens det umiddelbare (det ikke-sproglige) viser sig ikke at
være andet end en forudsætning for sproget. Således skriver han i Åndens
fænomenologi: “Det fuldkomne element, hvor det indre lige så meget er
et ydre, som det ydre er indre, er endnu en gang sproget.” (Hegel, s.505).
Ligesom kun den suveræne afgørelse om undtagelsestilstand kan åbne for
det rum, hvori grænserne mellem det indre og det ydre kan drages, og
bestemte normer kan anvises for bestemte områder, således er det kun
sproget som ren betydningsgivende kraft, der ved at trække sig tilbage fra
enhver konkret taleinstans kan adskille det sproglige fra det ikke-sproglige
og tillade åbningen af betydningsbærende talefelter, hvor bestemte termer
svarer til bestemte denotationer. Sproget er den suveræne, som i en permanent
undtagelsestilstand erklærer, at der ikke er noget uden for sproget, og at
sproget altid er hinsides sig selv. Rettens særlige struktur finder sit grundlag i
denne struktur, der er forudsat ved det menneskelige sprog. Og strukturen er
udtryk for den binding af inkluderende udelukkelse, som en ting er underlagt,
fordi den er i sproget, fordi den bliver nævnt. I den forstand er det at sige
altid ius dicere, at lade “loven tale”.

1.4
Ud fra dette perspektiv stiller undtagelsen sig i en position, der er
symmetrisk til eksemplet, hvormed den danner system. De udgør
de to måder, hvorpå en helhed søger at grundlægge og opretholde
sin egen sammenhæng. Men mens undtagelsen er en inkluderende
udelukkelse i den forstand, vi har angivet (dvs. at den tjener til
at indoptage det, der bliver afvist), så virker eksemplet snarere
som en udelukkende inklusion. Lad os se på tilfældet med det
grammatiske eksempel (Milner, s.176): her består paradokset i, at et
enkelt udsagn, som ikke på noget punkt adskiller sig fra de andre
tilfælde inden for samme art, bliver isoleret fra disse netop ved sit
tilhørsforhold til deres mængde. Lad os tage et eksempel fra en
performativ sproghandling; sæt man her udtaler syntagmet “jeg elsker
dig”, så kan det på den ene side ikke opfattes i en normal kontekst,
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men alligevel må det på den anden side for at kunne fungere som
eksempel blive behandlet som et virkeligt udsagn. Hvad eksemplet
viser, er dets tilhørsforhold til en klasse, men akkurat derfor bryder
det eksemplariske tilfælde ud af klassen, i samme øjeblik det fremviser
og afgrænser den (jf. tilfældet med et sprogligt syntagme, der viser
sin egen mening, og på den måde ophæver meningens betydning).
Stiller man nu spørgsmålet, om reglen gælder for eksemplet, så
bliver svaret ikke let, eftersom den kun gælder for eksemplet som
normaltilfælde og indlysende nok for det som eksempel. Eksemplet
er således udelukket fra normaltilfældet, ikke fordi det ikke er en
del deraf, men tværtimod fordi det udstiller sit tilhørsforhold dertil.
Det er sandelig et paradigme, paradeigma i etymologisk forstand:
det, der “viser sig ved siden af”, og en klasse kan indeholde meget,
men ikke sit eget paradigme.
Undtagelsens mekanisme er anderledes. Mens eksemplet er udelukket fra helheden, fordi det tilhører den, så er undtagelsen omfattet
af normaltilfældet, netop fordi den ikke er en del af det. Og ligesom
tilhørsforholdet til en klasse kun kan vises ved et eksempel, dvs.
uden for den, således kan ikke-tilhørigheden kun vises inden i den,
dvs. med en undtagelse. Under alle omstændigheder (og det ses også
af disputten mellem anomalister og analogister blandt antikkens
grammatikere) udgør eksempel og undtagelse begreber i indbyrdes
korrelation, som i sidste instans tenderer mod at smelte sammen, og
de kommer i spil, hver gang det drejer sig om at bestemme meningen
med den enkeltes tilhørsforhold, med den enkeltes dannen fællesskab.
Så sammensat er forholdet mellem udenfor og indeni, mellem fremmedhed og fortrolighed i ethvert logisk system såvel som i ethvert
socialt system.
Den romerske procesrets exceptio tydeliggør ganske godt denne
særlige struktur i undtagelsen. Den er et redskab i forsvaret for den sagsøgte
og anvendes i en dom til at neutralisere den påstand, hvorved sagsøger
gør sine grunde gældende, i et tilfælde hvor den normale anvendelse af
civilretten, ius civile, ville kunne virke uretfærdig. Romerne opfattede den
som en form for udelukkelse, der var rettet mod anvendelsen af ius civile. I
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Digesta, 44. I. 2; Ulpianus, 74 hedder det: Exceptio dicta est quasi quaedam
exclusio, quae opponi actioni solet ad excludendum id, quod in intentionem
condemnationemve deductum est; “En undtagelse kan egentlig siges at være
det samme som en udelukkelse, der skal kunne modvirke en klage ved at
udelukke det, som lader sig aflede af påstanden og domfældelsen”. I den
forstand befinder exceptio sig ingenlunde uden for retten, men fremviser
snarere en uoverensstemmelse mellem to juridiske fordringer, der i romerretten henføres til modstillingen af ius civile og ius honorarium, dvs. den
ret, prætoren har indført for at dæmpe den overdrevne generalisering ved
civilrettens normer.
I sit tekniske udtryk får exceptio således karakter af at være en negativ
betingelsesklausul, som er blevet indført i procesformlen mellem intentio,
påstanden, og condemnatio, domfældelsen, således at dommen over den
sagsøgte gøres afhængig af noget ubestandigt ved forsvarshandlingens
indsigelse (eksempelvis: si in ea re nihil malo A. Agerii factum sit neque
fiat; dvs. “hvis der i denne sag ikke er sket eller vil ske noget som følge af
A. Agerius’ onde hensigt”). Undtagelsestilfældet bliver således udelukket fra
anvendelsen af ius civile uden at drage i tvivl, at sagsforholdet henhører under
det, normen har forudset. Den suveræne undtagelse går endnu længere: den
flytter modsætningen mellem to juridiske krav ind i et grænseforhold mellem
det, der er inden for, og det, der er uden for retten.
Det kan forekomme upassende at bestemme den suveræne magts struktur
med dens grusomme følgevirkninger ved hjælp af to harmløse grammatiske kategorier. Ikke desto mindre gives der et tilfælde, hvor det sproglige
eksempels afgørende karakter og dets tendens til at smelte sammen med
undtagelsen fremviser en åbenbar implikation i magten over liv og død. Det
drejer sig om en episode i Dommerbogen 12,6, hvor gileaditerne skal genkende
de flygtende efraimiter, der forsøger at bringe sig i sikkerhed på den anden
side af Jordanfloden, og gør det ved at bede dem udtale ordet sjibbolet, som
efraimiterne udtaler sibbolet: “Gileads mænd spurgte vedkommende: ‘Er du
efraimit?’ Og når han svarede ‘Nej!’, sagde de til ham: ‘Sig sjibbolet!’ Og når
han da sagde sibbolet, fordi han ikke kunne udtale ordet rigtigt, greb de
ham og huggede ham ned ved Jordans overgangssteder.” I sjibbolet smelter
eksempel og undtagelse sammen: Den er en eksemplarisk undtagelse eller
et eksempel, der fungerer som undtagelse. (Det kan derfor ikke undre, at
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man i undtagelsestilstanden med forkærlighed gør brug af eksemplariske
straffe).

1.5
I mængdelæren skelner man mellem tilhørighed og inklusion. Man har
en inklusion, når en størrelse er del af en mængde i den forstand, at
alle dens elementer er elementer i den pågældende mængde (da siger
man, at b er en delmængde af a, og det skrives b a). En størrelse
kan imidlertid tilhøre en mængde uden at være inkluderet i den
(eftersom tilhørighed udgør teoriens første begreb, som skrives: b a),
og omvendt kan den være inkluderet i den uden at tilhøre mængden.
For nogle år tilbage behandlede Alain Badiou denne opdeling for at
oversætte den til politiske størrelser. Han får tilhørighed til at svare
til præsentation og inklusion til repræsentation (re-præsentation).
Man vil da kunne sige, at en størrelse tilhører en situation, hvis den
er præsenteret og regnet for én i en sådan situation (for de politiske
størrelser er det så de enkelte individer, såfremt de er samfundsmedlemmer). Man vil i stedet kunne sige, at en størrelse er inkluderet
i en situation, hvis den er repræsenteret i metastrukturen (staten),
hvori situationens struktur så atter bliver regnet for én (individerne,
når staten rekodificerer dem i klasser, eksempelvis som “vælgere”).
Badiou kalder en størrelse for normal, når den både er præsenteret
og repræsenteret (dvs. at den tilhører og er inkluderet), for udvækst,
når størrelsen er repræsenteret, men ikke præsenteret (dvs. at den
er inkluderet i en situation uden at tilhøre den), og for singulær, når
størrelsen er præsenteret, men ikke repræsenteret (dvs. at den hører
til uden at være inkluderet) (Badiou, s.95-115).
Hvordan står det så til med den suveræne undtagelse i dette skema?
Ved første øjekast måtte man formode, at den indgår i det tredje tilfælde,
dvs. at undtagelsen antager form af en tilhørighed uden inklusion. Og
sådan vil det givetvis forholde sig ud fra Badious synspunkt. Men hvad
der bestemmer karakteren ved et suverænt forlangende, er netop, at
det anvendes på undtagelsen ved at vende sig bort fra denne, at det
inkluderer noget, som er uden for det. Den suveræne undtagelse er
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følgelig den figur, hvor singulariteten bliver repræsenteret som sådan,
dvs. som urepræsenterbar. Det, der ikke kan inkluderes i noget tilfælde,
bliver inkluderet i undtagelsens form. I Badious skema må den indføre
en fjerde figur, nemlig en tærskel af uskelnelighed mellem udvækst
(repræsentation uden præsentation) og singularitet (præsentation uden
repræsentation), noget i retning af en paradoksal inklusion af selve
tilhørigheden. Den er det, der ikke kan inkluderes i den helhed, som
den tilhører, og den kan ikke tilhøre den mængde, hvori den allerede
altid er inkluderet. Det, der bliver tydeligt i denne grænsefigur, er den
radikale krise for enhver mulighed af at skelne klart mellem tilhørighed
og inklusion, mellem det, der er udenfor, og det, der er indenfor, mellem
undtagelse og norm.
Badious tænkning er ud fra dette perspektiv en streng tænkning af
undtagelsen. Hans centrale kategori, begivenhedskategorien, svarer da også
til undtagelsens struktur. Han bestemmer begivenheden som et element i en
situation af en sådan karakter, at dens tilhørsforhold dertil bliver uskelnelig ud
fra situationens synspunkt. For staten må begivenheden derfor nødvendigvis
fremstå som en udvækst. Forholdet mellem tilhørighed og inklusion er i øvrigt
for Badiou kendetegnet ved en grundlæggende utilstrækkelighed, hvorfor
inklusionen altid må overskride tilhørigheden (teoremet om overskridelsespunktet). Undtagelsen udtrykker netop en sådan umulighed for et system i at
få inklusion og tilhørighed til at gå op, i at reducere alle dens dele til en enhed.
Ud fra sprogets synsvinkel kan man samordne inklusionen med mening
og tilhørigheden med denotationen. Til teoremet om et overskridelsespunkt
svarer da den kendsgerning, at et ord altid vil have mere mening end, hvad
det kan denotere i en handling, samt at der mellem mening og denotation
er en uoverkommelig afvigelse. Det drejer sig netop om denne afvigelse
såvel i Claude Lévi-Strauss’ teori om signifiantens konstitutive overskud i
forhold til signifiéen (“Der er altid noget inadækvat mellem dem, der kun
vil kunne løses af en guddommelig forstand, og som fremgår af eksistensen
af et overskud for signifianten i forhold til de signifiéer, hvorpå den ville
kunne lande”, Lévi-Strauss, s.XLIX) som i Émile Benvenistes doktrin om en
uopløselig modsætning mellem det semiotiske og det semantiske. Det er på
alle områder, at tænkningen i vor tid bliver konfronteret med undtagelsens
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struktur. Sprogets suverænitetskrav kommer da til at bestå i et forsøg på at få
meningen til at være sammenfaldende med denotationen ved mellem dem at
etablere en zone af uskelnelighed, hvor sproget kan opretholde forbindelsen
til sine denotata ved at forlade dem, trække sig væk fra dem og ind i en ren
sprogbygning, la langue (den sproglige “undtagelsestilstand”). Det er det,
dekonstruktionen gør, når den opstiller et uendeligt overmål af uafgørligheder
oven på enhver effektiv mulighed for betydning.

1.6
Det er derfor, at suveræniteten hos Carl Schmitt tager form af en afgørelse
om undtagelsen. Her er afgørelsen ikke udtryk for viljen hos et subjekt,
der hierarkisk er overordnet enhver anden, men den repræsenterer
indskrivningen i nomos’ legeme af det udvendige, som besjæler det og
forlener det med mening. Suverænen afgør ikke om det tilladelige og
det utilladelige, men om den oprindelige indblanding af den levende i
rettens sfære, eller med Schmitts ord i den “normale gestaltning af de
livsforhold”, som loven har brug for. Afgørelsen vedrører hverken en
quaestio iuris eller en quaestio facti, men selve forbindelsen mellem
retten og faktum. Her drejer det sig ikke blot, som Schmitt synes at mene,
om det “virkelige livs” frembrud, som i undtagelsen bryder gennem
“skorpen på en mekanik stivnet i gentagelse” (Schmitt 1, s.21), men
om noget, der vedrører lovens intimeste natur. Retten har en normativ
karakter, den er normsættende akkurat som en vinkelmåler, og det ikke
fordi den bestemmer og foreskriver, men fordi den først og fremmest må
skabe et område for sin egen henvisning i det virkelige liv og således
normalisere det. Da den således både skal etablere betingelserne for
en sådan henvisning og samtidig forudsætte dem, bliver normens
oprindelige struktur derfor altid af typen: “Hvis (det reelle sagsforhold,
f.eks. “si membrum rupsit”), så (juridisk konsekvens, f.eks. “talio esto”).3
Her bliver en kendsgerning inkluderet i den juridiske orden gennem
3. Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto: “Brækker han benet på nogen
og ikke forliges med vedkommende, da må det samme vederfares ham”. (Duod.
tab. ap. Fest.). O.a.
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dens udelukkelse, og overtrædelsen synes at gå forud for det tilladte
tilfælde og bestemme det. At loven i begyndelsen har taget form af en lex
talionis (af talio, der måske går tilbage til talis: “af en sådan art, sådan”),
indebærer, at den juridiske orden oprindeligt ikke bare fremstod som
en sanktion af en overtrædende handling, men snarere blev opbygget
gennem gentagelsen af den samme handling uden nogen sanktion, dvs.
som et undtagelsestilfælde. Det er ikke en straf af den overtrædende
handling, men forestår snarere dens inklusion i den juridiske orden
og repræsenterer volden som den allerførste juridiske kendsgerning
(permittit enim lex parem vindictam: “Thi loven tillader ligelig hævn”,
Pompeius Festus, De verborum significationem, 496, 15). Det er i den
forstand, at undtagelsen udgør den oprindelige form for ret.
Chiffer for denne indfangning af livet i retten er ikke sanktionen
(der ingenlunde udgør et udmærkende karaktertræk for den juridiske
norm alene), men skylden (ikke i den tekniske mening, som dette
begreb har i strafferetten, men i den oprindelige, som angiver en
tilstand, en væren i gæld: in culpa esse), hvad der netop er en væren
inkluderet gennem en udelukkelse, at være forbundet med noget,
hvorfra man er udelukket, eller som man ikke kan påtage sig til
fulde. Skylden henviser ikke til overtrædelsen, dvs. til bestemmelsen
af det tilladte og det utilladte, men til lovens rene gyldighed, til dens
blotte henvisning til noget. Dette er også den yderste årsag til den
juridiske maksime – som er fremmed for enhver moral – ifølge hvilken
ukendskab til normen ikke ophæver skylden. I en sådan umulighed af
at afgøre, om det er skylden, der grundlægger normen, eller normen,
der angiver skyld, tydeliggøres helt og aldeles den uskelnelighed
mellem ydre og indre, mellem liv og ret, som karakteriserer den
suveræne afgørelse om undtagelse. Lovens “suveræne” struktur, dens
særlige og oprindelige “kraft”, har form af en undtagelsestilstand,
hvori kendsgerning og ret ikke er til at skelne indbyrdes (og ikke
desto mindre skal de afgøres). Det liv, der således bliver for-bundet,
ob-ligatorisk,4 kan i sidste instans kun være indblandet i rettens sfære
under forudsætning af dets inkluderende udelukkelse, kun være det i
4. Thi afledt af ob, til + ligare, binde. O.a.
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en exceptio. Der findes en grænsefigur for livet, en tærskel, hvor det
samtidigt er inden for og uden for den juridiske ordning, og denne
tærskel er suverænitetens sted.
Sætningen “reglen lever kun af undtagelsen” skal derfor forstås
bogstaveligt. Retten har intet andet liv end det, den kan indfange og
optage gennem en exceptio’s inkluderende udelukkelse: den ernærer
sig ved sidstnævnte, og uden den er retten et dødt bogstav. I den
forstand har retten sandelig “ingen tilværelse i sig selv, dens væsen
er snarere selve menneskelivet” (Savigny). Den suveræne afgørelse
angiver og fornyer fra gang til gang den tærskel af uskelnelighed
mellem ydre og indre, mellem udelukkelse og inklusion, mellem
nomos og physis, hvorved livet oprindeligt blev inddraget i retten.
Hvad den afgør, er positionen for noget uafgørligt.
Det er ingen tilfældighed, at Carl Schmitts første arbejde (Über Schuld
und Schuldarten. Eine terminologische Untersuchung, 1910) i sin helhed var
helliget definitionen af det juridiske skyldbegreb. Det, der straks slår en ved
denne undersøgelse, er den beslutsomhed, hvormed forfatteren forkaster
enhver teknisk-formel definition af skyldbegrebet for i stedet at karakterisere
det ved hjælp af betegnelser, som ved første øjekast kan forekomme at være
mere moralske end juridiske. Således er skylden her (i modsætning til de
gamles juridiske ordsprog, der ironisk hævdede, “at der ikke gives skyld uden
norm”) især “det indre livs fremgangsmåde”, dvs. noget væsentligt “indre
subjektivt” (Schmitt 3, s.18-28); man kan nærmere betegne den som en egentlig
“ond vilje”, som består i “at sætte sig et formål ikke i overensstemmelse med
rettens formål” (ibid. s.92).
Det er ikke muligt at sige, om Benjamin havde kendskab til denne tekst,
mens han skrev Schicksal und Charakter og Kritik af volden; det er dog
ubestrideligt, at hans bestemmelse af skylden som et oprindeligt retsbegreb
utilbørligt overført til den etisk-religiøse sfære stemmer nøje overens med
Schmitts tese – også selvom den går helt i den modsatte retning. For Benjamin
drejer det sig netop om at tilbagelægge den dæmoniske eksistenstilstand,
hvoraf retten er en rest, og befri mennesket for skyld (som ikke er andet
end det naturlige livs indskrivning i rettens og skæbnens orden). Schmitts
påpegning af skyldbegrebets juridiske gehalt og centralitet modstilles
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derimod ikke det etiske menneskes frihed, men kun den suveræne magts
tøjlende kraft (katechon), som i bedste fald blot kan forsinke Antikrists
herredømme.
Der er en lignende konvergens i forhold til karakterbegrebet. Ligesom
Benjamin skelner også Schmitt klart mellem karakter og skyld (“Strafskyldens
begreb”, skriver han, “har altså at gøre med en operari, ikke med en esse”;
ibid. s.46). Hos Benjamin fremstår imidlertid netop dette element (karakteren,
som unddrager sig enhver bevidst vilje) som det princip, der er i stand til at
løsne mennesket fra skylden og hævde dets naturlige uskyld.

1.7
Hvis undtagelsen er suverænitetens struktur, da er suveræniteten
hverken et eksklusivt politisk begreb eller en eksklusiv juridisk
kategori, ej heller en magt uden for retten (Schmitt), og heller ikke den
juridiske ordens højeste norm (Hans Kelsen): Den er den oprindelige
struktur, hvori retten forholder sig til livet og optager det i sig gennem
suspensionen af sig selv. En sådan lovens potens (netop i Aristoteles’
forstand som dynamis, der også altid er dynamis me energhein, altså
potens til ikke at skride til handling) til at forholde sig unddragende til
sig selv, anvende sig ved at vende sig bort, kalder vi nu band, idet vi
benytter et forslag fra Jean-Luc Nancy (band er en gammel germansk
term, der både betegner udelukkelsen fra fællesskabet og suverænens
befaling og banner). Undtagelsesforholdet er et bandlysningsforhold.
Den, der er blevet lyst i band, er da heller ikke blot stillet uden for
loven og ligegyldig for denne, vedkommende er tværtimod forladt,
abandonneret af loven, dvs. udsat og truet på den tærskel, hvor liv
og ret, ydre og indre smelter sammen. Det er bogstaveligt taget ikke
muligt at sige, om vedkommende er inden for eller uden for ordningen
(det er derfor, at “in bando, a bandono” på italiensk oprindeligt
betød både “overgivet på nåde og unåde” og “af egen drift, frivilligt”,
mens “bandito” betyder såvel “udelukket, bandlyst” som “åben for
alle, fri”). Det er derfor, at suverænitetens paradoks kan komme til
at svare til vendingen: “Der er ikke noget uden for loven”. Lovens
oprindelige forbindelse til livet er ikke anvendelsen, applikationen,
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men forladelsen, abandonneringen. Nomos’ uovervindelige potens,
“lovens” oprindelige “kraft” består i at holde livet i sit band ved at
abandonnere det. Det er således bandlysningens struktur, det drejer sig
om at forstå her, for eventuelt at kunne sætte spørgsmålstegn ved den.
Bandet er en form for forhold. Men hvad er det egentlig for et forhold,
når det overhovedet ikke har noget positivt indhold, og de størrelser, der
forholder sig til hinanden, synes indbyrdes at udelukke hinanden (eller
inkludere hinanden)? Hvad er det for en form for lov, der udtrykker sig i
det? Bandet er den rene form for henvisning til noget i almindelighed, dvs.
den enkle position, et forhold indtager til det forholdsløse. I den forstand
kan bandet identificeres med forholdets grænseform. En kritik af bandet må
derfor nødvendigvis gøre selve forholdsformen til sit problem og spørge sig
selv, om den politiske kendsgerning tilfældigvis ikke skulle kunne tænkes
hinsides forholdet, dvs. ikke længere i form af en forbindelse.
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2
Nomos basileus

2.1
Princippet om, at suveræniteten tilhører loven, som i dag forekommer
at være uadskilleligt fra vor opfattelse af demokratiet og retsstaten,
eliminerer ingenlunde suverænitetens paradoks, men sætter det
tværtimod på spidsen. Siden den ældste formulering, der er blevet os
overladt om dette princip, Pindars fragment 169, er lovens suverænitet
da også stedfæstet i en så dunkel og tvetydig dimension, at man i
den forbindelse med rette har kunnet tale om en “gåde” (Ehrenberg,
s.119). Her er tekstfragmentet, hvis rekonstruktion vi skylder Boeckh:
Nomos ho panton basileus
thanaton te kai athanaton
agei dikaion to biaiotaton
hypertatei cheiri: tekmairomai
ergoisin Herakleos.
Nomos, suveræn for alle
Dødelige såvel som udødelige
Fører med stærkest hånd
Retfærdiggør den voldsomste
Jeg dømmer så ud fra Herakles’ værker.
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Her består gåden ikke så meget i den kendsgerning, at flere fortolkninger er mulige for dette fragment; det afgørende er snarere – som
henvisningen til Herakles’ tyveri lader forstå hinsides enhver tvivl – at
digteren bestemmer nomos’ suverænitet gennem en retfærdiggørelse af
volden. Fragmentets betydning tydeliggøres således kun, såfremt man
forstår, at det i sit centrum opretholder en skandaløs sammenføjning af
hine antitetiske principper par excellence, som for grækerne er Bia og
Dike, volden og retten. Nomos er den magt, der “med stærkest hånd”
udvirker den paradoksale forening af disse to modsætninger (opfatter vi
en gåde ud fra Aristoteles’ definition af en ainigma som “forbindelsen
af modsætninger”, da indeholder fragmentet sandelig en gåde).
Hvis man i Solons fragment 24 skal læse kratei nomou (som
flertallet af forskere gør), da blev lovens særlige “kraft” allerede i
det sjette århundrede netop identificeret med en “sammenknytning”
af vold og ret (kratei/nomou bian te kai diken synharmosas: “med
nomos’ kraft har jeg knyttet vold og ret sammen”; skulle man også
læse homou i stedet for nomou, så forbliver den centrale tanke den
samme, eftersom Solon er ved at omtale sin virksomhed som lovgiver.
Jf. De Romilly, s.15). Ligeledes anviser en passage i Hesiods Erga – som
Pindar kan have haft i tankerne – en afgørende plads for nomos i
forholdet mellem vold og ret:
Men læg dig så på sinde, Perseus, og lyt
nu til retten [dikes epakoue] og slå volden ud af hovedet [bies d’epiletheo].
Thi Kronion gav menneskene denne nomos:
Det er for fisk, vilde dyr og vingede fugle
at æde hinanden, fordi der blandt dem ikke er nogen ret [dike];
men menneskene gav han retten [diken], som er langt det bedste.
(Vers 274-280)

Mens nomos hos Hesiod dog er den magt, der adskiller vold og ret,
dyreverden og menneskeverden, og “sammenknytningen” af Bia og
Dike hos Solon hverken indeholder tvetydighed eller ironi, så er den
suveræne nomos hos Pindar – og det er så den knude, han lader gå
i arv til den politiske tænkning i Vesten, og som i en vis forstand gør
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ham til den første store tænker af suverænitet – det princip, der ved
at forbinde ret og vold sætter dem på spil i uskelneligheden. Det er i
den forstand, at Pindars fragment om nomos basileus indeholder det
skjulte paradigme, som har ledet enhver efterfølgende definition af
suverænitet: Suverænen er uskelnelighedspunktet mellem vold og
ret, den tærskel, hvor volden går over i ret og retten går over i vold.
I Friedrich Hölderlins kommenterede oversættelse af Pindars fragmenter (som Friedrich Beißner daterer til 1803) lyder det omtalte fragment
som følger (Hölderlin havde efter al sandsynlighed foran sig en tekst, der
var blevet tilpasset Platons udgave af citatet i Gorgias, 484, 1-10: biaion to
dicaiotaton: “ved at tvinge den mest retfærdige” eller “ved at gøre vold på
den mest retfærdige”):
Das Höchste
Das Gesetz,
Von allen der König, Sterblichen und
Unsterblichen; das führt eben
Darum gewaltig
Das gerechteste Recht mit allerhöchster Hand.

Det højeste
Loven,
Konge for alle, dødelige og
Udødelige; den leder netop
Derfor voldeligt
Den mest retfærdige ret med den allerhøjeste hånd.
Med udgangspunkt i sin teori om nomos’ konstitutive overlegenhed over for
loven (Gesetz, i betydningen af opstilling af en konvention) kritiserer Schmitt
Hölderlins fortolkning af fragmentet: “Også Hölderlin” skriver han “bringer
forvirring ind i sin tydning af Pindar-stedet (Hellingrath, vers 277) derved, at
han gengiver ordet nomos med “Gesetz” på tysk og lader sig bringe på vildspor
af dette ulykkelige ord, skønt han ved, at loven er streng middelbarhed. I den
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oprindelige betydning er nomos imidlertid netop hele umiddelbarheden ved
en retskraft, der ikke er formidlet gennem love; den er en konstituerende,
historisk begivenhed, en legitimitetens aktion, som først gør den nøgne lovs
legalitet meningsfuld i det hele taget.” (Schmitt 2, s.42).
Her misforstår Schmitt fuldstændigt digterens hensigt, som netop er rettet
mod ethvert umiddelbart princip. I sin kommentar bestemmer Hölderlin
således nomos (som han skelner fra retten) som “streng middelbarhed”.
Han skriver: “Det umiddelbare er strengt taget umuligt for de dødelige
såvel som for de udødelige; guden må skelne mellem forskellige verdener i
overensstemmelse med sin natur, fordi de himmelske goder må være hellige
på egne vilkår, uden sammenblanding. Som erkendende må også mennesket
skelne mellem forskellige verdener, fordi erkendelse er kun mulig gennem en
modsætning.” (Hölderlin, s.285). Når Hölderlin (ligesom Schmitt) på den ene
side i nomos basileus ser et princip, der er højere end den simple ret, så er
han på den anden side omhyggelig med at præcisere, at termen “konge” ikke
henviser til en “højeste magt” her, derimod til den “højeste erkendelsesgrund”
(ibid.). Ved hjælp af en af de rettelser, der er så karakteristiske for hans sidste
oversættelser, flytter Hölderlin dermed et juridisk-politisk problem (lovens
suverænitet som en uskelnelighed af ret og vold) over i erkendelsesteoriens
sfære (formidlingen som magten til at skelne). Mere original og stærkere end
retten er ikke (som hos Schmitt) nomos i dens egenskab af suverænt princip,
men den middelbarhed, der begrunder erkendelsen.

2.2
Det er i lyset heraf, at man må læse Platons citat i Gorgias (484b, 1-10),
hvor han bevidst forandrer Pindars tekst ved at foregive glemsomhed:
“Det forekommer mig, at allerede Pindar har peget på, hvad jeg her
siger, i sit digt, hvor det hedder:
En nomos er alles konge,
Det gælder dødelige og udødelige...
Og videre:
Gør vold mod den retfærdige med vældig hånd;”
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Alene en skarpsindig coniunctivitis professoria (faglig kortslutning)
har kunnet forlede filologerne (især redaktøren af den nu forældede
kritiske udgave af Platon fra Oxford) til at rette de mest ansete
aflæsningers biaion to dikaiotaton og genindføre Pindars ord dikaion
to biaiotaton. Som Wilamowitz med rette har påpeget (Wilamowitz,
s.95-97), så er biaion for sjældent på græsk til at kunne være udtryk
for hukommelsessvigt (og end mindre for en skrivefejl), og meningen
med Platons ordspil er aldeles klar: “Retfærdiggørelsen af volden” er
her tillige en “gøren vold mod den retfærdige”, og det er i dette og
i intet andet, at nomos’ “kongelighed” består, som Pindar omtaler.
En lignende hensigt styrer det underforståede citat, som Platon
tillægger Hippias i Protagoras:
“I gode mænd, som her er forsamlet, jeg mener, at vi alle er af samme
slægt, at vi er frænder og medborgere alle efter naturens orden, ikke
efter nomos, thi det, der er af lignende karakter, er af naturen indbyrdes
i slægt, mens nomos, menneskenes tyran (tyrannos, ikke basileus), ofte
øver tvang i strid med naturen.” (Protagoras, 337a [korrigeret overs. o.a.])

Og endnu tydeligere sker det i Lovene 689 e:
“(Aksiomet, ifølge hvilket det er den stærkeste, der hersker) gælder
virkelig i stort omfang i hele dyreverdenen og stemmer med naturens
orden, som også tebaneren Pindar et sted har sagt. Men det vigtigste
aksiom er vistnok det sjette, som byder, at den ukyndige skal lyde, og
den indsigtsfulde lede og styre. Og herom vil jeg sige dig, du store
vismand Pindar, at det just ikke er noget, der sker imod naturens
orden, men netop i overensstemmelse med naturen: det er den lov,
man underkaster sig frivilligt, og ikke på grund af volden.” [korrigeret
overs. o.a.]

Hvad der interesserer Platon i begge tilfælde, er ikke så meget modstillingen af physis og nomos, der stod i centrum for den sofistiske
debat (Stier, s.245-246), som det sammenfald mellem vold og ret, der
udgør suverænitet. I den citerede passage fra Lovene bliver lovens
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magt bestemt som værende i overensstemmelse med naturen (kata
physin) og ikke voldelig i sit væsen, for hvad Platon har på hjertet,
er netop at få neutraliseret den modstilling, der retfærdiggjorde den
“suveræne” sammenblanding af Bia og Dike såvel for sofisterne som
(på en anden måde) for Pindar.
Hele behandlingen af problemet med forholdet mellem physis og
nomos i Lovenes tiende bog sker med henblik på at afmontere den
sofistiske opbygning af den nævnte modstilling samt ikke mindst
tesen om, at naturen skulle være forudgående for loven. Platon får
neutraliseret begge standpunkter ved at fremhæve det oprindelige
ved sjælen, for så må “alt det, der hører ind under sjælens verden,
være blevet til forud for det, som tilhører den legemlige verden”, og
“forestilling og eftertanke, fornuft og kunst og lov (techne og nomos)
være noget oprindeligere end hårdt og blødt, tungt og let”, “der
skyldes natur, og naturen selv, som folk med urette giver dette navn,”
(Lovene, 892b). Når Platon derfor (og med ham alle repræsentanter
for den retning, Leo Strauss har kaldt “den klassiske naturret”) siger,
“at loven bør herske over menneskene, og ikke menneskene over
loven”, så er det ikke hans hensigt at hævde lovens suverænitet over
naturen, men tværtimod kun dens “naturlige”, dvs. ikke-voldelige
karakter. Mens således “naturloven” hos Platon fødes med henblik
på at sætte den sofistiske modstilling af physis og nomos ud af spillet
samt udelukke den suveræne sammenblanding af vold og ret, så tjener
modstillingen hos sofisterne netop til at grundlægge suverænitetens
princip, foreningen af Bia og Dike.

2.3
Det er selve meningen med en sådan modstilling, som skulle holde
sig så hårdnakket i Vestens politiske kultur, der her skal tages i
betragtning på en ny måde. Den sofistiske polemik mod nomos og
til gunst for naturen (der blev alt mere ophidset i løbet af det fjerde
århundrede) kan anses for at udgøre den nødvendige forudsætning
for den modsætning mellem naturtilstand og commonwealth, som
Hobbes lægger til grund for sin opfattelse af suverænitet. Mens
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sofisterne mente, at physis’ forudgående tilblivelse i sidste instans
retfærdiggør den stærkes vold, så er det for Hobbes den selv samme
identitet af naturtilstand og vold (homo hominis lupus), der retfærdiggør suverænens absolutte magt. Også selvom det tilsyneladende er
på en modsatrettet måde, så udgør antinomien physis/nomos i begge
tilfælde den forudsætning, der legitimerer suverænitetsprincippet,
nemlig uskelneligheden mellem ret og vold (hos det stærke menneske for sofisterne eller hos suverænen for Hobbes). Det er således
vigtigt at lægge mærke til, at hos Hobbes lever naturtilstanden
videre i den suverænes person, som er den eneste, der bevarer sin
naturlige ius contra omnes. Suveræniteten fremstår således som en
indoptagelse af naturtilstanden i samfundet, eller, om man vil, som
en tærskel af forskelsløshed mellem natur og kultur, mellem vold
og lov, og det er netop denne uskelnelighed, der konstituerer den
særlige, suveræne vold. Naturtilstanden befinder sig derfor ikke
rigtig uden for nomos, men den indeholder den virtuelt. Den er
(givetvis i nutiden, men sandsynligvis allerede i sofistikkens tid)
rettens væren-potentiel, dens forudsætten sig selv som “naturret”.
Som Leo Strauss i øvrigt har påpeget, så var Hobbes fuldstændigt
bevidst om, at naturtilstanden ikke nødvendigvis burde anses for
en virkelig epoke, men snarere som et princip inden i staten, der
åbenbarer sig i det øjeblik, hvor det bliver taget i betragtning “som
var det opløst” (“ut tanquam dissoluta consideratur, id est, ut qualis
sit natura humana […] recte intelligatur”; Hobbes 1, s.79-80). Det,
der står udenfor – naturretten og princippet om at opretholde ens
eget liv – udgør i sandhed det politiske systems intimeste kerne,
som den lever af i samme forstand, som reglen lever af undtagelsen
ifølge Schmitt.

2.4
Ud fra dette perspektiv kan det ikke undre, at Schmitt netop grundlægger sin teori om det oprindelige ved “jordens nomos” på Pindars
fragment, uden dog på nogen måde at komme med hentydninger
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til sin egen tese om suveræniteten som afgørelsen af undtagelsestilstanden. Det han her for enhver pris vil sikre sig, er den suveræne
nomos’ overlegenhed som rettens konstitutive begivenhed i forhold
til enhver positivistisk opfattelse af loven som simpelt standpunkt og
overenskomst (Gesetz). Selvom der er tale om “Nomos som hersker”,
må Schmitt derfor lade den væsentlige nærhed mellem nomos og
undtagelsestilstand forblive i mørke. Læser man i stedet med større
omhu, så afsløres det imidlertid, at en sådan nærhed er klart til
stede. Lidt senere, i det andet kapitels afsnit “De første globale linjer”,
påviser han da også, hvorledes knudepunktet mellem lokalisering og
ordning, der udgør jordens nomos, altid indebærer en zone, der er
udelukket fra retten, og som danner “et frit, dvs. retstomt rum”, hvor
den suveræne magt ikke længere kender til de grænser, der er fastsat
af nomos som lokalisering. I ius publicum Europaeums klassiske
epoke svarer denne zone til den nye verden, som identificeres med
naturtilstanden, hvor alt er tilladt ( John Locke: “In the beginning, all
the world was America”). Schmitt sammenholder selv denne zone
beyond the line med undtagelsestilstanden, som “på åbenbar analog
måde ligger til grund for forestillingen om et udgrænset, frit og tomt
rum” forstået som “et tidsligt og rumligt bestemt område, hvor al ret
er suspenderet”.
“Tidsligt er det dog afgrænset fra den normale retsordnings tidsrum
ved erklæringen af krigsret i begyndelsen og af en ansvarsfrihedsakt til
sidst; rumligt af en nøje angivelse af det område, for hvilket krigsretten
gælder. Inden for dette stedlige og tidslige område kan alt det ske, som
efter omstændighederne faktisk forekommer at være nødvendigt. For
denne fremgangsmåde findes der et gammelt, anskueligt symbol, som
Montesquieu har henvist til: Frihedens eller retfærdighedens statue
bliver tildækket i et bestemt tidsrum.” (Schmitt 2, s.66 ff.)

Eftersom nomos er suveræn, er den nødvendigvis forbundet såvel med
naturtilstanden som med undtagelsestilstanden. Sidstnævnte befinder
sig (med sin nødvendige uskelnelighed mellem Bia og Dike) ikke bare
uden for den, men bliver selv med sine klare grænser inddraget i den
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som et i enhver henseende grundlæggende moment. Knudepunktet
mellem lokalisering og ordning indeholder med andre ord allerede
altid sit eget virtuelle brud i sit indre i form af en suspendering af “al
ret”. Hvad der imidlertid kommer til syne (på det punkt, hvor man
betragter samfundet “som var det opløst”) er da sandt at sige ikke
naturtilstanden (som et forudgående stade, hvortil menneskene atter
skulle kunne vende tilbage), men undtagelsestilstanden. Naturtilstand
og undtagelsestilstand udgør blot to sider af en og samme topologiske proces, der er et Möbius-bånd eller en Leyden-flaske lig, dvs.
at det formodet udvendige (naturtilstanden) dukker op indenfor
(som undtagelsestilstand), og den suveræne magt er netop denne
umulighed af at skelne mellem det ydre og det indre, mellem natur
og undtagelse, physis og nomos. Undtagelsestilstanden er derfor ikke
så meget en rum-tidslig suspension som en sammensat topologisk
figur, hvori ikke kun undtagelse og regel, men også naturtilstand
og ret, udenfor og indeni går over i hinanden. Det er netop på
denne topologiske uskelnelighedszone, som skulle forblive skjult
for rettens åsyn, at vi i stedet skal forsøge at fæste blikket. Det er
igennem den proces (som Schmitt har beskrevet omhyggeligt, og
som vi fortsat gennemlever i dag), at det konstituerende knudepunkt
mellem lokalisering og ordning fra den antikke nomos brydes – på
en klar måde allerede fra og med Første Verdenskrig – og trækker
hele systemet af gensidige begrænsninger og regler fra ius publicum
Europaeum med sig i faldet; en proces, der har sit skjulte grundlag i
den suveræne undtagelse. Det, der er sket, og som fortsat sker foran
vore øjne, er, at undtagelsestilstandens “retstomme” rum (hvor loven
er i kraft i skikkelse af – det vil etymologisk sige i fiktionen om – sin
egen opløsning, og hvor alt det derfor kunne ske, som suverænen
anså for faktisk nødvendigt) er brudt ud af sine rum-tidslige grænser,
og idet det vælder frem uden for disse, tenderer det nu og overalt
mod at blive sammenfaldende med den normale ordning, hvori alt
således atter bliver muligt.
Skulle man forsøge skematisk at gengive forholdet mellem naturtilstand
og retstilstand, sådan som det gestalter sig i undtagelsestilstanden, ville man
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kunne benytte to cirkler, som i begyndelsen fremstår som adskilte (figur 1),
og som siden i undtagelsestilstanden viser sig i virkeligheden at befinde sig
den ene inden i den anden (figur 2). Når undtagelsen så tenderer mod at
blive reglen, bliver de to cirkler sammenfaldende i en absolut uskelnelighed
(figur 3):

Ud fra dette perspektiv skal det, der er ved at ske i Eksjugoslavien, og
mere generelt i opløsningsprocesserne for de traditionelle statslige organer
i Østeuropa, ikke anses for at være en genkomst af naturtilstanden med
dens kamp af alle mod alle, som udgjorde det et forspil til en indgåelse af
nye samfundspagter og til lokaliseringen af nye nationalstater, men snarere
for at være undtagelsestilstandens kommen for en dag som en permanent
struktur af juridisk-politiske lokaliseringstab og lokaliseringsskift. Det drejer
sig med andre ord ikke om den politiske organisations tilbageskridt til allerede tilbagelagte former, men om varslende begivenheder, der som blodige
sendebud forkynder jordens nye nomos, der vil tendere mod at sprede sig til
hele planeten (såfremt der ikke atter sættes spørgsmålstegn ved det princip,
hvorpå den bygger).
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3
Potens og ret

3.1
Der gives måske ikke noget sted, hvor suverænitetens paradoks
fremstår tydeligere end i problemet om den konstituerende magt
og dens forhold til den konstituerede magt.5 Såvel teorien som den
positive lovgivning er altid løbet ind i vanskeligheder, når de skulle
formulere og opretholde denne skelnen i hele dens rækkevidde. I en
afhandling om politisk videnskab læser man således:
“Forklaringen ligger i, at ønsker man at give forskellen mellem den
konstituerende magt og de konstituerede magtinstanser dens sande
mening, så må de nødvendigvis placeres på forskellige niveauer. De
konstituerede magtinstanser findes kun i staten: de kan ikke adskilles fra en i forvejen eksisterende forfatningsorden og behøver den
statslige ramme, hvor selve deres tilstedeværelse forlener denne med en
udadvendt virkelighed. Den konstituerende magt befinder sig derimod

5. Kategorierne ‘konstituerende’ og ‘konstituerede’ gengives ellers på dansk med
forfatningsgivende og forfatning. Vi bibeholder imidlertid for det meste de
latiniserende betegnelser, fordi de er tilbagevendende i Agambens terminologi
og af betydning for argumentationen. O.a.
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uden for staten; den skylder ikke staten noget og eksisterer uden den,
den er kilden, som vælder frem og aldrig udtørres af den brug, der
gøres af den.” (Burdeau, s.183f)

Heraf da umuligheden af at opbygge forbindelsen mellem de to
magter på nogen harmonisk måde. Det bliver særlig tydeligt, ikke
bare når det drejer sig om at forstå diktaturets og undtagelsestilstandens juridiske natur, men også ved den revisionsmulighed, som
forfatningernes egen tekst ofte har forudset. Over for opfattelsen af
den konstituerende magts oprindelige og ikke-reducérbare karakter, som under ingen omstændigheder kan påvirkes eller tvinges
af nogen bestemt retsorden, ligesom den nødvendigvis forbliver
udenforstående i forhold til enhver konstitueret magt, står i dag den
modsatte opfattelse, der vinder stigende tilslutning (på et område,
hvor tidens generelle tendens går i retning af at regulere alt ved
hjælp af normer), og som ønsker at begrænse den konstituerende
magt til den revisionsmulighed, der er forudset af forfatningen, alt
mens den tilsidesætter den magt, der har affødt forfatningen, som
førretslig eller som en ren kendsgerning.
Allerede umiddelbart efter Første Verdenskrig kritiserede Walter
Benjamin en sådan tendens med ord, der ikke har mistet noget i
aktualitet, og han fremstillede forholdet mellem konstituerende magt
og konstitueret magt som et forhold mellem den vold, der opretter
retten, og den vold, der opretholder retten:
“Svinder bevidstheden om voldens latente tilstedeværelse i en retssituation, så forfalder sidstnævnte. Det er parlamenterne et eksempel på
i dag. De byder på det velkendte jammerlige skuespil, fordi de ikke er
forblevet sig de revolutionære kræfter bevidst, som de skylder, at de er
der. [...] Meningen med den retsetablerende vold, de selv repræsenterer,
har de mistet; intet under at de ikke har kunnet træffe beslutninger,
som var en sådan vold værdige, men ved kompromisser hæger om
en angivelig uvoldelig behandlingsmåde for politiske anliggender.”
(Benjamin 1, s.27. [korr. overs.])
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Imidlertid risikerer den anden opfattelse (den demokratisk-revolutionære traditions opfattelse), som satser på at opretholde den
konstituerende magt i dens suveræne transcendens i forhold til
enhver konstitueret orden, også at blive indfanget i det paradoks,
som vi hidtil har forsøgt at beskrive. For selvom den konstituerende
magt som den vold, der opretter ret, givetvis er mere ædel end den
vold, der opretholder den, så besidder den dog i sig selv ikke noget,
der udmærker den til at kunne legitimere nogen andethed; ja, den
bibeholder tværtimod en tvetydig og uomgængelig forbindelse til
den konstituerede magt.
Det er ud fra dette perspektiv, at Emmanuel Joseph Sieyès’ berømte
tese, ifølge hvilken “forfatningen forudsætter frem for alt en konstituerende magt”, ikke skal forstås som en simpel truisme, hvad nogen har
hævdet; meningen med den er snarere, at forfatningen forudsætter sig
selv som konstituerende magt, samt at det er i den form, den udtrykker
suverænitetens paradoks på den mest gennemgribende måde. Ligesom
den suveræne magt forudsætter sig selv som den naturtilstand, der
derved opretholdes i et band-forhold til retstilstanden, således splittes
den suveræne magt i en konstituerende magt og en konstitueret magt,
mens den bibeholder en forbindelse til begge. Det var i punktet for
deres indbyrdes uskelnelighed, at Sieyès placerede sig, da han i fuld
bevidsthed om en sådan implikation anbragte den konstituerende
magt (identificeret med “nationen”) i en naturtilstand uden for de
sociale bånd. Han skriver: “Man må forstå nationerne på jorden som
individer uden for de sociale bånd […] i naturtilstanden” (Sieyès 1,
s.83).

3.2
Hannah Arendt, som citerer disse linjer i sin On Revolution, beskriver
fremkomsten af en suverænitetsinstans i de revolutionære processer
som et krav om et absolut princip i stand til at grundlægge den
konstituerende magts lovgivende akt, og hun påviser klart, hvordan
et sådant krav (som også forefindes i tanken om et Højeste Væsen
hos Robespierre) til sidst havner i en ond cirkel:
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“Hvad han [Robespierre] behøvede var ingenlunde blot et “Højeste
Væsen” – en betegnelse der ikke var hans egen – han behøvede snarere,
hvad han kaldte en “Udødelig Lovgiver”, og hvad han i en anden
sammenhæng også kaldte en “vedvarende appel om ret”. I den Franske
Revolutions sprogbrug behøvede han en bestandig, transcendent
autoritetskilde, som hverken lod sig identificere med nationens eller
med selve revolutionens almenvilje, hvorved en absolut suverænitet – Blackstone’s “despotiske magt” – kunne forlene nationen med
suverænitet, og en absolut Udødelighed kunne garantere republikken
om ikke udødelighed, så i det mindste nogen varighed og stabilitet.”
(Arendt 1, s.185)

Det grundlæggende problem er her ikke det (ganske vist ikke lette,
men dog teoretisk til at løse) om, hvordan en konstituerende magt
lader sig udtænke, der aldrig udtømmes i den konstituerede magt,
men derimod det langt vanskeligere om klart at kunne skelne mellem
konstituerende magt og suveræn magt. I vor tid mangler der givetvis
ikke forsøg på at gennemtænke opretholdelsen af den konstituerende
magt, og vi kender dem fra det trotskistiske begreb om “permanent
revolution” og fra det maoistiske om “uafbrudt revolution”. Ud fra
dette perspektiv kan også rådsmagten (som der ikke er noget til
hinder for at opfatte som en stabil magt, også selvom den konstituerede, revolutionære magt i virkeligheden gjorde alt for at eliminere
den) anses for at være en konstituerende magt, der overlever i den
konstituerede magt. Men selv de to store likvidatorer af de spontane
råd, det leninistiske parti og det nazistiske, fremstiller sig selv på
en vis måde som en opretholdelse af en konstituerende instans ved
siden af den konstituerede magt. De store totalitære staters karakteristiske “dobbelte” struktur fra vort århundrede (Sovjetunionen og
det nazistiske Tyskland), der har givet den offentlige rets historikere
så meget at bestille, fordi statspartiet fremstår som en fordobling af
den statslige organisation inden for den nævnte struktur, synes ud
fra dette at være en interessant, om end paradoksal, teknisk-juridisk
løsning på problemet med at opretholde den konstituerende magt.
Det er imidlertid lige så sikkert, at en sådan magt i begge tilfælde
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bliver et udtryk for en suveræn magt, eller lader sig i det mindste
ikke adskille derfra på nogen let måde. Analogien dem imellem er så
meget mere påtrængende, som det væsentlige spørgsmål for begge
må være “hvor?”, eftersom hverken de konstituerende instanser eller
suverænen lader sig anbringe helt inden i eller helt uden for den
konstituerede ordning.
Schmitt betragter den konstituerende magt som en “politisk vilje, hvis
magt eller autoritet er i stand til at træffe den konkrete samlede afgørelse
<Gesamtentscheidung> om sin egen politiske eksistens’ art og form. […]
Afgørelserne er som sådan kvalitativt forskellige fra de forfatningsretslige
normeringer, der udmøntes ud fra deres eget grundlag.” “En sådan vilje
bliver stående ved siden af og over forfatningen” og kan ikke reduceres
til normernes niveau, ligesom den teoretisk er forskellig fra den suveræne
magt (Schmitt 4, s.75-77). Men såfremt den konstituerende magt identificeres
med folkets eller nationens konstituerende vilje, og det sker allerede fra og
med Sieyès (også ifølge Schmitt), da er det kriterium ikke klart, der skulle
kunne tillade at adskille den fra den folkelige eller nationale suverænitet,
hvorved det konstituerende subjekt og det suveræne subjekt tenderer mod
at blive sammenfaldende. Schmitt kritiserer det liberale forsøg på “restløst at
omfatte og begrænse den samlede udøvelse af al statslig magt i skrevne love”
ved at hævde forfatningens eller det grundlæggende charters suverænitet:
De instanser, der har kompetencen til at revidere forfatningen, “bliver dog
ikke suveræne som følge af denne kompetence […]. Og de bliver lige så lidt
subjekt for eller bærer af den forfatningsgivende magt”, og det uundgåelige
resultat bliver frembringelsen af “apokryffe suverænitetsakter” (Schmitt 4,
s.107f). Ud fra dette perspektiv overskrider både den konstituerende magt
og den suveræne magt retsnormens niveau (samt også den grundlæggende
norms niveau), men det symmetriske ved en sådan overskridelse vidner dog
om en nærhed, der glider over i et sammenfald.
I en bog for ikke så længe siden var det Toni Negris hensigt at påvise, at den
konstituerende magt (defineret som “en forfatningsakt som praksis, fornyet i
frihed, organiseret i kontinuitet med en fri praksis”) ikke lod sig reducere til
nogen form for konstitueret ordning, samt at nægte, at den konstituerende
magt lod sig føre tilbage til suverænitetens princip. Han skriver:
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“Den konstituerende magts sandhed er ikke den, den kan få tilskrevet
af suverænitetens princip (uanset hvordan det gøres). Den er det
ikke, fordi den konstituerende magt (indlysende nok) ikke er en
emanation af den konstituerede, og især fordi den ikke er oprettelsen
af den konstituerede magt: den er valgets handling, en bestemmelse
til tiden, der åbner for en horisont, samt den radikale anordning af
noget, som endnu ikke findes, og hvis eksistensbetingelser forudser, at
skaberhandlingen ikke mister sine karaktertræk under skabelsen. Når
den konstituerende magt iværksætter den forfatningsgivende proces,
er enhver bestemmelse fri og forbliver fri. Derimod står suveræniteten
frem som en fastfrysning af den konstituerende magt og dermed også
som dennes slutpunkt, som en udtømning af den frihed, som den første
er bærer af.” (Negri, s.31)
Problemet med at skelne mellem konstituerende magt og suveræn magt
er givetvis afgørende. At den konstituerende magt ikke hidrører fra den
konstituerede orden og heller ikke begrænser sig til at oprette den, samt at
den på den anden side er en fri praksis, betyder imidlertid ingenting, hvad
angår dens alternativitet i forhold til den suveræne magt. Såfremt vores analyse
af suverænitetens oprindelige struktur som band og abandonnering er rigtig,
så tilhører disse attributter den suveræne magt. I sin vidtfavnende analyse
af den konstituerende magts historiske fænomenologi kan Negri da heller
ikke finde det kriterium, der tillader at isolere den fra den suveræne magt.
Det interessante ved Negris bog består snarere i det perspektiv, som den
åbner for til sidst, når den viser, hvordan den konstituerende magt – efter at
den er blevet tænkt i hele sin radikalitet – ophører med at være et politisk
begreb i streng forstand og fremstår nødvendigvis i stedet som en kategori
fra ontologien. Problemet med den konstituerende magt bliver da den,
der har at gøre med “potensens forfatning” (ibid., s.383), og den uforløste
dialektik mellem konstituerende magt og konstitueret magt afløses af en
ny artikulation af forholdet mellem potens og aktion, hvad der kræver ikke
mindre end en ny gennemtænkning af modalitetens ontologiske kategorier
i deres helhed. Problemet bliver således flyttet fra den politiske filosofi til
første-filosofien (eller om man vil, politikken genopnår sin ontologiske rang).
Det er nemlig kun en aldeles ny bøjning af forbindelsen mellem mulighed og
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realitet, kontingens og nødvendighed samt af de andre pathe tou ontos, der
vil kunne tillade at overskære den knude, som forener suveræniteten med
den konstituerende magt: og det er kun, hvis det lykkes at tænke forholdet
mellem potens og aktion på den anden måde, ja endda hinsides den selv,
at det bliver muligt at tænke den konstituerende magt aldeles løsnet fra
det suveræne band. Indtil en ny og sammenhængende ontologi for potens
(hinsides de skridt, som Spinoza, Schelling, Nietzsche og Heidegger allerede
har taget i den retning) ikke vil have erstattet den ontologi, der bygger på
aktionens primat og på dennes forhold til potensen, vil en politisk teori, der
er unddraget suverænitetens aporier, forblive utænkelig.

3.3
Forholdet mellem konstituerende magt og konstitueret magt er lige
så sammensat som det, Aristoteles etablerer mellem potens og aktion,
mellem dynamis og energeia, og når alt kommer til alt, er det (ligesom
måske ved enhver autentisk forståelse af suverænitetens problem)
afhængigt af, hvordan man tænker potensens eksistens og autonomi.
Det er således Aristoteles’ tanke på den ene side, at potensen går
forud for aktionen og betinger den, på den anden, at den forekommer
at være underlagt den i al væsentlighed. Imod den megariske skole,
som hævder (ligesom vor tids politikere, der vil reducere hele den
konstituerende magt til konstitueret magt), at potensen kun findes i
aktionen (energei monon dynasthai), er Aristoteles dog omhyggelig
med hver gang at påpege potensens autonome eksistens, for det er
indlysende for ham, at citarspilleren opretholder sin potens til at spille
intakt, også når han ikke spiller, og arkitekten gør det samme med
sin potens til at bygge, også når han ikke bygger. Det, som han har
til hensigt at tænke i Metafysikkens bog Theta, er med andre ord ikke
potens som en hovedsagelig logisk mulighed, men dens faktiske eksistensmåder. Derfor kan potens da heller ikke forsvinde umiddelbart
i aktionen hver gang, men den må have en egen konsistens, den må
også kunne ikke gå i aktion, den må konstitutivt være potens til ikke
(at gøre eller være), eller, som Aristoteles skriver, den må også kunne
være impotent (adynamia). Aristoteles udsiger dette princip – og
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det er i en vis forstand omdrejningspunktet for hele hans teori om
dynamis – med beslutsomhed i en lapidarisk formel: “enhver potens
er impotens for den samme og i forhold til sig selv” (tou autou kai
kata to auto pasa dynamis adynamia, Metafysik, 1046a, 32). Eller
endnu tydeligere: “Det som er potent, kan såvel være som ikke være.
Fordi det samme er potent såvel ved at være som ved ikke at være”
(to dynaton endekhetai kai einai kai me einai, Metafysik, 1050b, 10).
Den potens, som eksisterer, er netop en sådan potens, der kan
undlade at gå i aktion (Avicenna, der på dette punkt var trofast
over for Aristoteles’ hensigt, kalder den for “fuldkommen potens”.
Og han angiver eksemplet med en skrivers skikkelse, i det øjeblik
hvor vedkommende ikke skriver). Den opretholder sin forbindelse
til aktionen i form af sidstnævntes suspension, den kan aktionen,
eftersom den kan lade være med at virkeliggøre den, den kan suverænt
sin egen impotens. Men hvordan skal man ud fra dette perspektiv
kunne tænke en overgang til aktionen? Hvis enhver potens (til at
være eller gøre) oprindeligt også er potens til ikke (at være eller
gøre), hvordan vil det da være muligt for den at virkeliggøre sig i en
aktion? Aristoteles’ svar er indeholdt i en definition, som udgør en
af de skarpeste præstationer i hans filosofiske geni, og som sådan er
det da også blevet misforstået: “Det er potent, såfremt der, når den
aktion gennemføres, hvortil det siges at have potens, ikke vil være
noget potent [tilbage/til overs] til ikke at være” (Metafysik, 1047a,
24-26). Definitionens sidste tre ord (ouden estai adynaton) betyder
ikke, sådan som de almindeligvis gengives af en læsning, der gør
definitionen aldeles triviel “der vil ikke være noget, der er umuligt”
(dvs.: det er muligt, som ikke er umuligt); derimod bekræfter de den
betingelse, hvorunder potensen, der både formår at være og at ikke
være, kan virkeliggøres. Den potente kan kun gå til aktion ved det
skæringspunkt, hvor vedkommende aflægger sig sin potens til ikke at
være (sin adynamia). En sådan aflægning af impotensen betyder ikke
dens tilintetgørelse, men tværtimod dens fuldbyrdelse, at potensen
vrider sig om sig selv for at give sig til sig selv. Der er en passus i Om
sjælen (417b, 2-16), hvor Aristoteles på en nærmest fuldkommen måde
udtrykker den perfekte potens’ natur. Han beskriver i dette tilfælde
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de menneskelige technai’s og videnskabers overgang til aktion (det
er det samme, der står i centrum for Metafysikkens bog Theta) og gør
det ikke som en forandring eller tilintetgørelse af potensen i aktionen,
men som potensens bevarelse og dens “given sig til sig selv”.
“Men heller ikke lideformen har nogen enkel betydning, men betegner
dels tilintetgørelse af en tilstand til fordel for den modsatte, dels
tværtimod bevarelsen (soteria, redningen) af det, der er potentielt,
gennem det, der er aktion, og som er potentialet lig.
For den, der rummer viden (i potens), bliver en betragter i aktion,
og dette er enten ikke en forandring – fordi der her er noget, der giver
sig til sig selv og til aktionen (epidosis eis eauto) – eller også er det en
forandring af en anden slags.” [korr. overs.]

Ved at beskrive potensens autentiske natur på denne måde har
Aristoteles i virkeligheden stiftet paradigmet for suverænitet i den
vestlige filosofi. Og det er, fordi der til potensens struktur, som netop
opretholder sin forbindelse til aktionen gennem dens kunnen ikke
være, svarer det suveræne bands struktur, der lader sig anvende på
undtagelsen ved at vende sig bort fra den. I sin dobbelte karakter
af potens til og potens til ikke, er potensen den måde, hvorigennem
væren grundlægger sig selv suverænt, dvs. at der ikke er noget
andet, der går forud for den og bestemmer den (superiorem non
recognoscens), end dens egen kunnen ikke være. Og den aktion er
suveræn, der simpelthen realiserer sig ved at fjerne sin egen potens
til ikke at være, ved at lade sig være, ved at give sig til sig selv.
Heraf den konstitutive tvetydighed ved Aristoteles’ teori om
dynamis-energeia: når det for den læser, der lader blikket vandre
over Metafysikkens bog Theta, og hvis øje er uhildet i forhold til
traditionens fordomme, aldrig bliver klart, om primatet tilgår aktionen
eller snarere potensen, så skyldes det ikke ubeslutsomhed, eller
værre, en selvmodsigelse i filosoffens tænkning, men at potens og
aktion ikke er andet end to aspekter af den proces, hvorved væren
suverænt grundlægger sig selv. Suverænitet er altid dobbelt, fordi
væren suspenderer sig selv ved at opretholde sig som potens i et
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bandforhold (eller i en abandonnering) til sig selv, for derefter at
virkeliggøre sig som en absolut aktion (der således ikke forudsætter
noget andet end sin egen potens). Når alt kommer til alt, er ren potens
og ren aktion indbyrdes uskelnelige, og denne zone af uskelnelighed
er netop suverænen (i Aristoteles’ Metafysik svarer dette til den figur,
der hedder “tankens tanke”, dvs. til en tanke, hvis tankevirksomhed
ene og alene består i dens egen potens til at tænke. Metafysik 1074b,
15-34).
Det er derfor, det er så vanskeligt at tænke en “konstitution af
potens”, der er fuldstændig frigjort fra princippet om suverænitet, og
en konstituerende magt, som definitivt har brudt det band, der knytter
den til den konstituerede magt. Det er således ikke tilstrækkeligt, at
den konstituerende magt aldrig helt udtømmes i den konstituerede
magt: også den suveræne magt kan opretholde sig selv i al uendelighed
som sådan, uden nogensinde at gå til aktion (provokatøren er netop
den, der forsøger at tvinge den suveræne magt til at gå i aktion).
Det er snarere nødvendigt at tænke potensens eksistens uden noget
forhold til en væren i aktion, ikke engang i form af en given sig hen
eller en laden være, ja end ikke i den ekstreme form af bandet og af
potensen til ikke at være, således at aktionen ikke længere tænkes
som en fuldbyrdelse eller manifestation af potens. Dette ville imidlertid
indebære intet mindre end at tænke ontologi og politik hinsides
enhver relationsfigur, end ikke i skikkelse af den grænserelation, der
udgøres af det suveræne band. Men dette er netop, hvad mange i dag
for enhver pris vil undgå at gøre.
Det er allerede blevet bemærket, at der i enhver definition på suverænitet bor et princip om potens. Gérard Mairet har med dette for øje påpeget,
at den suveræne stat er grundlagt på en “ideologi om potens”, som består i
at “forene de to elementer ved enhver magt [...], potensens princip og formen
for dens udøvelse” (Mairet, s.289). Den centrale tanke består her i, “at potens
allerede eksisterer, før den bliver udøvet, og at lydighed går forud for de
institutioner, som gør den mulig” (ibid., s.311). At en sådan ideologi egentlig
har mytologisk karakter, bliver allerede antydet af forfatteren selv: “Det drejer
sig om en rigtig myte, hvis hemmeligheder vi endnu ikke har kunnet trænge
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igennem indtil i dag, men som måske udgør hemmeligheden ved enhver
magt”. Det har været vor hensigt at tydeliggøre strukturen ved et sådant
arkanum ved at afstikke en figur omfattende abandonneringsforholdet og
“potensen til ikke”. Men det, vi møder, er måske ikke så meget et mytologem
i egentlig forstand, som den ontologiske rod for enhver politisk magt (potens
og aktion er for Aristoteles først og fremmest kategorier fra ontologien, to
måder, “hvori væren bliver sagt”).
I den moderne tænkning er der nogle sjældne, men betydningsfulde
forsøg på at tænke væren hinsides suverænitetsprincippet. I sin Philosophie
der Offenbarung tænker Schelling således noget absolut værende, som ikke
forudsætter nogen potens, og som aldrig eksisterer gennem en overgang
fra potens til aktion, per transitum de potentia ad actum. Hos den sene
Nietzsche står den evige tilbagekomst af det samme for en umulighed af at
skelne mellem potens og aktion, ligesom Amor fati står for en umulighed
af at skelne mellem kontingens og nødvendighed. Og det samme sker hos
Heidegger: Det er i forladtheden og i Ereignis, i begivenheden, at væren selv
synes at blive afskediget og afsat fra enhver suverænitet. Selvom Bataille
forbliver en suverænitetens tænker, så har han i negativiteten uden anvendelse
og i ørkesløsheden, le desœuvrement, tænkt en grænsedimension, hvor
“potensen til ikke” ikke længere synes at kunne underlægges det suveræne
bands struktur. Den måske stærkeste indvending mod suverænitetens princip
er imidlertid indeholdt i en person hos Herman Melville: skriveren Bartleby
modstår med sin “Jeg vil helst ikke” enhver mulighed for at afgøre mellem
potens til og potens til ikke. Sådanne skikkelser presser suverænitetens apori
til det yderste, men formår dog ikke helt og aldeles at frigøre sig fra dens
band. De påviser, at bandets opløsning, ligesom løsningen af den gordiske
knude, ikke så meget ligner løsningen på et logisk eller matematisk problem,
som løsningen på en gåde. Den metafysiske apori viser her sin politiske natur.
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4
Lovform

4.1
I fortællingen Foran loven har Franz Kafka opridset bandets struktur
på eksemplarisk måde.
Der er ikke noget, og bestemt ikke dørvogterens forbud, der
forhindrer manden fra landet i at komme ind ad lovens dør, kun den
kendsgerning at denne dør allerede altid er åben, samt at loven ikke
foreskriver noget. To af de seneste fortolkere af fortællingen, Jacques
Derrida og Massimo Cacciari, har begge understreget dette punkt,
om end på forskellig måde. Derrida skriver: “Loven vogter over sig
selv uden at være på vagt, bevogtet af en vogter, som ikke står vagt
ved noget, fordi døren bliver ved med at stå åben og er åben for
ingenting” (Derrida 1, s.356). Og Cacciari understreger på en endnu
mere beslutsom måde, at lovens magt netop består i umuligheden
af at træde ind i det allerede åbne, at nå frem til et sted, hvor man
allerede befinder sig: “Hvordan kan vi håbe på at ‘åbne’, når døren
allerede er åben? Hvordan kan vi håbe på at træde ind i det åbne?
Man er i det åbne, tingene er givet, man går ikke ind i det. [...] Vi kan
kun gå ind der, hvor vi kan åbne. Det allerede åbne gør os immobile.
[...] Manden fra landet kan ikke gå ind, fordi indgangen er ontologisk
umulig i det allerede åbne” (Cacciari, s.69).
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Ud fra dette perspektiv fremstiller Kafkas fortælling lovens rene
form, hvor den hævder sig selv med den største kraft, netop fordi
den befinder sig på det punkt, hvor den ikke længere foreskriver
noget, dvs. hvor den er rent band. Manden fra landet er udleveret til
lovens potens, fordi den ikke fordrer noget af ham, ikke pålægger
ham andet end sin egen åbenhed. I overensstemmelse med skemaet
for den suveræne undtagelse, så anvendes loven på ham ved at vende
sig bort fra ham, den holder ham i sit band, idet den efterlader ham
alene tilbage uden for loven. Døren er åben, og den er kun bestemt
for ham, den inkluderer ham ved at udelukke ham, og den udelukker
ham ved at inkludere ham. Og dette er netop højdepunktet og den
primære rod for enhver lov. Da præsten i Processen sammenfatter
domstolens væsen i formen: “Retten vil dig ikke noget. Den tager dig
op, når du kommer, og den løslader dig, når du går”, så er det nomos’
oprindelige struktur, som han udsiger med disse ord.
Også sproget holder mennesket i sit band på en lignende måde, i
og med at det som talende altid allerede er trådt ind i det uden at kunne
være sig det bevidst. Alt det, som man forudsætter ved sproget (i form af
det ikke-sproglige, af det uudsigelige osv.), er netop ikke andet end en
forudsætning for sproget, der som sådan opretholdes i et forhold til det
netop ved at være udelukket fra sproget. Stéphane Mallarmé har udtrykt en
sådan selvforudsættende natur ved sproget, da han brugte en hegeliansk
formel og skrev, at “Logos er et princip, der udvikler sig gennem negationen
af ethvert princip”. Som relationens rene form forudsætter sproget (ligesom
det suveræne band) således allerede altid sig selv i skikkelse af noget uden
relation, og det er ikke muligt at træde i forbindelse med eller at udtræde af
en relation med det, som tilhører relationens egen form. Dette indebærer ikke,
at det talende menneske skulle være forment adgang til det ikke-sproglige,
men kun at vedkommende aldrig vil kunne nå det i form af en relationsløs
eller uudsigelig forudsætning, men snarere i selve sproget (ifølge Benjamin
kan kun den “krystalklare elimination af det uudsigelige i sproget” henføres
til “det, ordet må forsage”, (Benjamin 2, s.127)).

68

Første del

Suverænitetens logik

4.2
Udtømmer denne fortolkning af lovens struktur mon Kafkas hensigt? I
et brev til Benjamin af 20. september 1934 definerer Gershom Scholem
det forhold til sproget, som Kafka har beskrevet i Processen som en
“åbenbaringens intet”; med dette udtryk forstod han “en tilstand, [...] i
hvilken loven ganske vist hævder sig selv, idet den gælder, men ikke
betyder. Hvor betydningens rigdom falder bort, og det tilsyneladende
så at sige reduceres til sit eget indholds nulpunkt, men dog ikke
forsvinder (og åbenbaringen er noget tilsyneladende), dér kommer dets
intethed til syne”, (Benjamin og Scholem, s.175). En lov, der befinder
sig under sådanne betingelser, er ifølge Scholem ikke bare fraværende,
men den fremstår snarere i form af sin egen “uigennemførlighed”.
Han svarer sin ven: “De studenter, som du omtaler til sidst, er ikke
så meget elever, som har mistet adgangen til skriften, men snarere
elever, som ikke kan dechifrere den”, (ibid., s.158).
Gyldighed uden betydning: Der er ikke noget, der definerer bedre
end denne formel, hvormed Scholem karakteriserer lovens tilstand
i Kafkas roman, det band, som vor tid ikke kan komme overens
med. Hvad kan nemlig det suveræne bands struktur være andet end
strukturen for en lov, som gælder, men ikke betyder? Overalt på jorden
lever menneskene i dag under bandet fra en lov og en tradition, som
udelukkende opretholdes som et nulpunkt for deres indhold ved
at indoptage dem i et rent forladthedsforhold. Alle samfund og alle
kulturer (og det er ligegyldigt, om de er demokratiske eller totalitære,
konservative eller progressive) er i dag trådt ind i en legitimitetskrise,
hvori loven gælder som et rent “åbenbaringens intet” (med loven
forstår jeg hele traditionens tekst i dens regulerende aspekt, uanset
om det drejer sig om den hebraiske Torah eller om den islamiske
Sharia, om det kristne dogme eller om den profane nomos). Men
dette er netop en oprindelig struktur for den suveræne relation, og
den nihilisme, som vi lever i, er ud fra dette perspektiv ikke andet
end denne relations tilsynekomst som sådan.
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4.3
Det er hos Kant, at lovens rene form fremstår for første gang i moderniteten som “gyldighed uden betydning”. Det, som han i Kritikken
af den praktiske fornuft kalder “lovens blotte form” (Kant 1, s.33), er
således en lov, der er reduceret til sin betydnings nulpunkt, og som
ikke desto mindre gælder som sådan. Kant skriver: “Nu bliver der,
når man fjerner enhver materialitet, dvs. enhver genstand for viljen
(som bestemmelsesgrund), intet andet tilbage end den blotte form
for en almen lovgivning.” (Kant 1, s.31 [korr. overs.]). Og en ren vilje,
der således kun er bestemt af lovens form som sådan, er “hverken
fri eller ufri” (Kant 2, s.332) akkurat som Kafkas mand fra landet.
Det er både begrænsningen og rigdommen ved Kants etik, at han
har ladet lovens form gælde som tomt princip. Til denne gyldighed
uden betydning på etikkens område svarer det transcendentale objekt
på erkendelsens område. Det transcendentale objekt er jo ikke nogen
virkelig genstand, men “blot en idé om forholdet”, som alene udtrykker
tankens ståen i forbindelse med en absolut ubestemt tænken (Kant
3, s.671).
Men hvad er en sådan “lovform”? Og især, hvordan skal man opføre
sig over for den, eftersom viljen her ikke bliver bestemt af et eller
andet indhold? Hvad er med andre ord den livsform, der svarer til
lovformen? Bliver den moralske lov på denne måde ikke noget i retning
af en “uudgrundelig evne” (Kant 1, s.51)? Den tilstand, hvorved nogen
lever under en lov, der gælder uden at betyde, dvs. uden at foreskrive
eller at forbyde noget bestemt formål, kalder Kant for “agtelse”: “Den
drivkraft, som mennesket kan have for sig, inden der bliver udstukket
et mål (formål) for det, kan åbenbart ikke være andet end loven selv,
gennem den agtelse, som den indgyder (uanset hvilket formål man
kan have eller nå ved at følge loven). Thi i henseende til det formale
ved viljen er loven jo det eneste, som bliver tilbage, når jeg har sat
viljens materie [...] ud af spillet” (Kant 4, s.11).
Det er overraskende, at Kant med næsten 200 års forspring og ud
fra en sublim “moralsk følelse” på denne måde har kunnet beskrive
en tilstand, som fra og med den Første Verdenskrig er blevet velkendt
i vor tids massesamfund og i de store totalitære stater. Eftersom et
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liv under den lov, der gælder uden at betyde, ligner livet i undtagelsestilstanden, hvor den mest uskyldige bevægelse eller den mindste
glemsomhed kan få de mest ekstreme følger. Og det er da også et
sådant liv, som Kafka beskriver, et liv af en art, hvor loven er desto
mere gennemtrængende, jo mere den mangler ethvert indhold, og
hvor et slag, der i distraktion bliver slået på en dør, kan udløse
ukontrollerbare retssager. Ligesom den rent formale karakter ved
den moralske lov begrunder dens universelle fordring om praktisk
anvendelighed under enhver omstændighed hos Kant, således gælder
lovens tomme potens i en sådan grad i Kafkas landsby, at den ikke
lader sig skelne fra livet. Joseph K.s eksistens og legeme er, når alt
kommer til alt, sammenfaldende med Processen, de er Processen.
Det er det, som Benjamin så klart, da han over for Scholems opfattelse af en gyldighed uden betydning indvendte, at en lov, som har
mistet sit indhold, ophører med at eksistere som sådan og bliver
sammenfaldende med livet: “Om skriften er gået eleverne af hænde,
eller om de ikke kan dechifrere den, kommer egentlig ud på ét, fordi
skriften uden den tilhørende nøgle netop ikke er skrift, men liv. Et
liv sådan som det leves i landsbyen ved foden af slottet” (Benjamin
og Scholem, s.167). Følgelig må Scholem (som ikke indser, at hans
ven har forstået forskellen til fulde) beslutsomt svare, at han ikke
kan dele den opfattelse, “at det skulle være det samme, om ‘skriften’
er gået eleverne af hænde, eller om de ikke kan dechifrere den”, og
han ser “deri den største vildfarelse, som du kunne komme i. Det er
netop denne forskel mellem to tilstande, som jeg ville ramme med
mit udsagn om åbenbaringens intet” (ibid., s.175).
Såfremt vi nu i overensstemmelse med vore foregående analyser
anser umuligheden af at skelne mellem loven og livet – dvs. det liv,
som bliver levet i landsbyen ved foden af slottet – for det væsentlige
karaktertræk ved undtagelsestilstanden, da har vi her at gøre med to
forskellige fortolkninger af denne tilstand, som står over for hinanden:
På den ene side har vi Scholems position, som anser den for at være
en gyldighed uden betydning, en opretholdelse af lovens rene form
hinsides dennes indhold, på den anden side har vi Benjamins gestus,
ifølge hvilken en undtagelsestilstand, der er muteret til regel, angiver
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at loven er opbrugt, og at den er blevet uadskillelig fra det liv, som
den skulle regulere. Over for en ufuldstændig nihilisme, som lader
intetheden bestå i al evighed i form af en gyldighed uden betydning,
modstilles Benjamins messianske nihilisme, som tillige nulstiller
intetheden, og som ikke lader lovens form gælde hinsides dens eget
indhold.
Uanset hvilken nøjagtig betydning, der skal tilskrives disse to teser,
og måden hvorpå de vedkommer fortolkningen af Kafkas tekst, så er
det sikkert, at enhver udforskning af forholdet mellem liv og ret må
vende tilbage til dem og komme overens med dem.
Erfaringen med en gyldighed uden betydning ligger til grund for en
ikke uanseelig retning inden for vor samtids tænkning. Den prestige, der er
tilgået dekonstruktionen i vor tid, består netop i, at den har udtænkt hele
traditionens tekst som en gyldighed uden betydning, som i al væsentlighed
gælder ved sin uafgørlighed, samt at den har påvist, at en sådan gyldighed er
absolut uovertruffen ligesom lovens dør i Kafkas parabel. Men det er netop
angående meningen med en sådan gyldighed (og med den undtagelsestilstand,
som den indvarsler), at standpunkterne deles. Vor tid befinder sig da også over
for sproget, ligesom manden fra landet står over for Lovens dør i parablen.
Det, der her udgør risikoen for tænkningen, er, at den bliver dømt til en
uendelig og uløselig forhandling med vogteren eller, endnu værre, at den selv
ender med at påtage sig vogterens rolle, som uden virkelig at forhindre en
indgang bevogter den intethed, som rollen åbner for. Evangeliets formaning,
som Origenes citerer i forbindelse med fortolkningen af Skriften, lyder: “Ve
jer, skriftlærde og farisæere, som har lukket himmeriget for menneskene!
I går ikke derind, og dem, der vil derind, lader I ikke gå derind”. Dette må
reformuleres på følgende måde: “Ve jer, som ikke har villet gå ind ad Lovens
dør, men som heller ikke har tilladt, at den blev lukket”.

4.4
Det er ud fra dette perspektiv, at man må læse både den ganske
særlige “omvending”, som Benjamin i sit essay om Kafka stiller over
for gyldigheden uden betydning, og den gådefulde henvisning til en
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“virkelig” undtagelsestilstand i den ottende af de Historiefilosofiske
teser. Som modsvar til en Torah, hvortil man har mistet nøglen, og
som derfor tenderer mod at blive uskelnelig i forhold til livet, opstiller
Benjamin således et liv, som opløses fuldstændigt i skriften: “I forsøget
på at forvandle livet til skrift ser jeg meningen med den ‘omvending’,
som talrige af Kafkas lignelser satser på” (Benjamin og Scholem,
s.167). Det er i en lignende gestus, at den ottende tese stiller den
undtagelsestilstand, hvori vi lever, og som er blevet til regel, over for
en “virkelig” undtagelsestilstand, som det er vor opgave at realisere.
“De undertryktes tradition belærer os om, at den ‘undtagelsestilstand’,
som vi lever i, er regelen. Vi må nå frem til et historiebegreb, der
udtrykker denne. Så vil vor opgave, som er fremkaldelsen af den
virkelige undtagelsestilstand, stå klart for os.” (Benjamin 3, s.185). Vi
har set, i hvilken forstand loven tenderer mod at være sammenfaldende
med livet, når den er blevet ren lovform, udelukkende gyldighed uden
betydning. Men eftersom den i den virtuelle undtagelsestilstand endnu
opretholder sig selv som ren form, lader den det nøgne liv fortsætte
over for sig selv (det liv som er Joseph K.s, eller det, som bliver levet
i landsbyen ved foden af slottet). I den virkelige undtagelsestilstand
svarer der til den lov, der blev opløst i livet, i stedet et liv, som gennem
en symmetrisk, men omvendt gestus forvandles fuldstændig til lov. Til
det uigennemtrængelige ved en skrift, der nu fremstår som liv, eftersom
den er blevet udechifrerbar, svarer den absolutte forståelighed ved et
liv, der er aldeles opløst i skriften. Det er først ved dette punkt, at de
to termer (det nøgne liv og lovformen), som bandforholdet skelnede
imellem og holdt sammen, ophæver hinanden og træder ind i en ny
dimension.

4.5
Det er betegnende, at alle fortolkere, når alt kommer til alt, læser
fortællingen som et lærestykke om et nederlag, som en uoprettelig
fallit for manden fra landet over for den umulige opgave, som loven
påbød ham. Men det er tilladt at stille sig det spørgsmål, om Kafkas
tekst ikke muliggør en anden læsning. Fortolkerne synes således da
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også netop at glemme de ord, hvormed historien slutter: “Der var
ingen andre end dig, der kunne få adgang her, thi denne indgang var
kun bestemt for dig. Nu går jeg og lukker den.” Hvis det er sandt, at
lovens uovervindelige magt, dens specifikke “kraft”, netop består i
dens konstitutive åbning, sådan som vi har set det, da er det muligt
at forestille sig, at hele holdningen hos manden fra landet ikke var
andet end en kompliceret og tålmodig strategi for at opnå lovens
lukning, for at afbryde dens gyldighed. Og til sidst lykkes manden fra
landet sandelig i sit forehavende, han formår at få lovens dør lukket
for altid (den var nemlig åben kun for ham), også selvom det måske
er med livet som indsats (historien siger ikke, om han faktisk er død,
den fortæller kun, at han er “nær enden”). I sin fortolkning af fortællingen har Kurt Weinberg foreslået, at man kunne anse den generte,
men stædige mand fra landet for at være en “forhindret” kristen
“Messiasfigur” (Weinberg, s.132). Det forslag kan kun efterkommes,
såfremt man ikke glemmer, at Messias er den skikkelse, hvormed de
store monoteistiske religioner har forsøgt at få styr på lovens problem,
samt at hans ankomst, såvel i jødedommen som i kristendommen eller
i den shiitiske islam, indebærer lovens fuldbyrdelse og fuldstændige
opløsning. I monoteismen er messianismen nemlig ikke bare en
kategori blandt flere inden for den religiøse erfaring, men den udgør
dens grænsebegreb, det punkt, hvor monoteismen overgår sig selv
og stiller spørgsmålstegn ved sig selv som lov (heraf de messianske
aporier om loven, som er udtrykt såvel i Paulus’ Romerbrev som i den
sabbatianske lære, ifølge hvilke Torahens fuldbyrdelse er dens egen
overskridelse). Men såfremt dette er sandt, hvad skal så en messias
gøre, der ligesom manden fra landet befinder sig over for en lov i en
tilstand af gyldighed uden betydning? Han vil givetvis ikke kunne
fuldbyrde en lov, som allerede befinder sig i en tilstand af ubestemt
suspension, ej heller kan han bare erstatte den med en anden (lovens
fuldbyrdelse er ikke en ny lov).
Der er et miniaturebillede i et jødisk manuskript fra det femtende
århundrede, som indeholder nogle Haggadoth om “Den, der skal
komme”, og det viser Messias’ ankomst til Jerusalem. Messias til hest
(i andre billeder rider han på et æsel) står frem foran den hellige
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stads vidt åbne port, og bag denne er der et vindue, hvori man
skimter en skikkelse, som kunne være en vagt. Foran Messias står
en yngling, der holder sig et skridt fra den åbne dør og peger på
den. Hvem så end denne skikkelse måtte være (det kan dreje sig om
profeten Elias), så er det muligt at sidestille ham med manden fra
landet i Kafkas parabel. Hans opgave synes at være den at forberede
og lette Messias’ indtog, altså en paradoksal opgave eftersom porten
står vidt åben. Når man kalder den strategi, der tvinger lovens potens
til at gå i aktion, for provokation, da er hans en paradoksal form for
provokation, den eneste, der er egnet for en lov, som gælder uden at
betyde, og for en port, som ikke lader nogen komme ind, fordi den er
for åben. Den messianske opgave for manden fra landet (og opgaven
for den yngling, som i miniaturebilledet står foran porten) kunne da
netop være at gøre den virtuelle undtagelsestilstand virkelig, at tvinge
vagten til at lukke lovens port ( Jerusalems port), fordi Messias først vil
kunne komme ind, efter at porten er blevet lukket, dvs. efter at lovens
gyldighed uden betydning er ophørt. Dette udgør meningen med den
gådefulde passage i Kafkas Oktavhæfter: “Messias vil først komme,
når han ikke længere vil være nødvendig, han vil først komme en dag
efter sin ankomst, han vil ikke komme på den sidste dag, derimod
på den allersidste.” Fortællingens endelige mening er da ikke med
Derridas ord “en ankomst, som formår ikke at komme frem” (eller
som sker uden at ske: en “avènement qui arrive à ne pas arriver”,
Derrida 1, s.359); men det er netop det modsatte, historien fortæller,
som noget, der virkelig er sket, alt mens det syntes ikke at ske, og
de messianske aporier hos manden fra landet udtrykker nøjagtig vor
tids vanskelighed i forsøget på at få styr på det suveræne band.
Et af paradokserne ved undtagelsestilstanden indebærer, at det er
umuligt at skelne mellem lovens overskridelse og dens udøvelse i den,
således at det, der er i overensstemmelse med normen, og det, der bryder
den, bliver restløst sammenfaldende i den (den, der spadserer sig en tur,
efter udgangsforbuddet er trådt i kraft, overskrider ikke loven mere, end
soldaten udøver den, når han eventuelt dræber den spadserende). Dette er
netop den situation, som opstår i den jødiske tradition (og sandelig også i
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enhver anden genuin messiansk tradition) ved Messias’ ankomst. Den første
følge af en sådan ankomst er nemlig lovens fuldbyrdelse og opløsning (ifølge
kabbalisterne fra Beriahs Torah, dvs. fra den lov, der gælder for skabelsen
af mennesket frem til Messias’ dage). Denne fuldbyrdelse betyder imidlertid
ikke, at den gamle lov blot er blevet erstattet af en ny, der er identisk med den
foregående, bare forsynet med andre forskrifter og andre forbud (jf. Atziluth’s
Torah, den oprindelige lov, som Messias skal genopføre ifølge kabbalisterne:
den indeholder ingen forskrifter eller forbud, men er for det meste en samling
af breve uden orden). Den indebærer snarere, at Torahens fuldbyrdelse nu
kan være sammenfaldende med dens overskridelse. Det er da også, hvad de
mest radikale messianske bevægelser hævder uden omsvøb, f.eks. Sabbathai
Zevi, hvis motto var: “Torahens fuldbyrdelse er dens overskridelse”.
Ud fra et politisk-juridisk synspunkt er messianismen således en teori om
undtagelsestilstanden, blot bliver den ikke proklameret af en gyldig autoritet,
men af Messias, som omvælter dens magt.
Et af særtrækkene ved Kafkas allegorier består i, at de netop i deres
afslutning indeholder en mulighed for at vende tingene om, hvorved deres
betydning bliver fuldstændig omlagt. Stædigheden hos manden fra landet
udviser således lighedspunkter med den snuhed, som tillader Odysseus at
få styr på Sirenernes sang. Ligesom i lærestykket om loven, hvor denne
er uovervindelig, netop fordi den ikke foreskriver noget, så er også her
Sirenernes mest frygtindgydende våben ikke sangen, men tavsheden (“Det er
aldrig forekommet, men det er nok ikke aldeles udelukket, at en og anden
kunne komme sig frelst bort fra deres sang, men givetvis aldrig fra deres
tavshed”), og Odysseus’ næsten overmenneskelige kløgt består netop i at
have opdaget, at Sirenerne tav, samt i at have opført sin komedie over for
dem “blot som en slags skjold”. Det er akkurat det samme, som manden fra
landet gør i forhold til lovens vogter. Ligesom “Indiens porte” i Kafkas Den
nye advokat kan også lovens port ses som et symbol for de mytiske kræfter,
som mennesket for enhver pris må forsøge at tøjle, ligesom i tilfældet med
hesten Bukefalos.
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4.6
Jean-Luc Nancy er den filosof, der med størst konsekvens har gennemtænkt erfaringen med den Lov, som er underforstået i gyldigheden
uden betydning. I en meget tæt tænkt tekst har han identificeret
den ontologiske struktur som en forladthed, en abandon; og han
forsøger følgelig at tænke ikke blot vor tid, men hele Vestens historie
som “forladthedens tid”. Den struktur, som han beskriver, forbliver
imidlertid inden for lovens form, og forladtheden er tænkt som en
abandon over for det suveræne band, uden at der åbnes nogen vej
bort fra dette.
“At abandonnere er at overgive sig, vise tillid til, eller udlevere til en
sådan suveræn magt, og at overgive sig, vise tillid til, eller udlevere til
dens band, dvs. til dens proklamation, til dens sammenkaldelse, og til
dens domfældelse. Man forlader sig altid på en lov. Den forladte værens
udsathed kan måles ud fra den ubegrænsede strenghed, som loven
udsætter den for. Forladtheden udgør ikke en stævning ud fra denne
eller hin lovhjemmel. Det er et tvingende krav om absolut at stille sig
under loven, under loven som sådan og i dens totalitet. Ligeledes, og
det er det samme, så indebærer det at være bandlyst ikke, at man står
til rådighed for loven, men at man bliver stillet under loven i dens
helhed. Udleveret til lovens absoluthed er den bandlyste ligeledes ladt
uden for enhver retsorden. [...] Forladtheden respekterer loven, den
kan ikke gøre andet.” (Nancy, s.149-150)

Den opgave, som vor tid stiller tanken over for, kan ikke bare bestå i
at anerkende lovens yderste og uoverkommelige form som gyldighed
uden betydning. Enhver tanke, der begrænser sig til det, gør ikke
andet end at gentage den ontologiske struktur, som vi har bestemt som
suverænitetens paradoks (eller som det suveræne band). Suveræniteten
er således netop denne “lov hinsides loven, som vi er overladt”, dvs.
den magt, som forudsætter sig selv i nomos, og kun såfremt det lykkes
at tænke forladthedens væren hinsides enhver idé om lov (indbefattet
i den tomme form hidrørende fra en gyldighed uden betydning), vil
man kunne sige, at man er kommet ud af suverænitetens paradoks
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i retning af en politik, der er løst fra enhver bandlysning. En ren
lovform er kun en tom form for relation; mens relationens tomme
form ikke længere er en lov, men derimod en zone af uskelnelighed
mellem lov og liv, dvs. en undtagelsestilstand.
Her er problemet det samme, som Heidegger tager op i Beiträge zur
Philosophie i afsnittet om værensforladthed, om “Seinsverlassenheit”,
dvs. om intet mindre end problemet om enhed og forskel mellem
væren og det værende i tidsalderen for metafysikkens fuldbyrdelse.
Det, der står på spil i denne forladthed, er således ikke, at et eller andet
(væren) løsgør og afsætter noget andet (det værende). Tværtimod:
Væren er her ikke andet end en væren forladt og det værende overladt
til sig selv, væren er ikke andet end det værendes band:
“Hvad er forladt af hvem? Det værende af den væren, der tilhører
det og kun det. Det værende fremstår da sådan, det fremstår som
genstand og som noget forhåndenværende, som om væren ikke var
der.” (Heidegger 1, s.115).
“Da viser det sig: at væren forlader det værende vil sige: væren skjuler
sig i det værendes åbenbare karakter. Og væren bliver i al væsentlighed
bestemt som en sådan skjulen, der unddrager sig.” (ibid., s.111).
“Værensforladthed: at væren forlader det værende, at denne er
overladt til sig selv, og således bliver til genstand for maskepi. Alt dette
er ikke bare ‘forfald’, men det er selve værens historie [...]” (ibid., s.111)

Såfremt væren ud fra denne fortolkning ikke er andet end det værendes forladte væren, da blotter suverænitetens ontologiske struktur
sit paradoks helt og aldeles. Det er forladthedsforholdet, der nu må
tænkes på en ny måde. At fortolke dette forhold som en gyldighed
uden betydning, dvs. som en væren forladt af eller overladt til en
lov, som ikke foreskriver andet end sig selv, indebærer en forbliven
inden for nihilismen, dvs. ikke at presse erfaringen med forladtheden
til det yderste. Det er kun, når denne løsnes fra enhver idé om lov og
skæbne (indbefattet Kants lovform samt gyldigheden uden betydning),
at forladtheden bliver virkelig erfaret som sådan. Det er derfor nødvendigt at forblive åbne over for den tanke, at forladthedsforholdet
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ikke er en relation, at samværet mellem væren og det værende ikke
har form af relation. Det betyder ikke, at de hver især nu flyder for
egen regning; snarere befinder de sig i en sameksistens uden relation.
Men dette medfører intet mindre end et forsøg på ikke længere at
tænke den politisk-sociale kendsgerning i form af et forhold.
Alexandre Kojèves teser om historiens afslutning og om den efterfølgende oprettelse af en homogen universel stat frembyder mange lighedspunkter med situationen i den epoke, som vi har beskrevet som en gyldighed
uden betydning (dette forklarer de løbende forsøg på at genaktualisere Kojève
på liberal-kapitalistisk måde). For hvad er en stat, der overlever historien,
hvad er en stats suverænitet, som opretholder sig selv hinsides opnåelsen af
sin egen historiske telos, andet end en lov, som gælder uden at betyde? At
tænke fuldbyrdelsen af en historie, hvori suverænitetens tomme form varer
ved, er lige så umuligt som at tænke statens hendøen uden en fuldbyrdelse
af, hvad den har forudskikket historisk, dvs. at statens tomme form tenderer
mod at frembringe epokale indhold, samt at disse atter opsøger en statsform,
der er blevet umulig (og det er, hvad der er ved at ske i Ekssovjetunionen
og i Eksjugoslavien).
I dag ville kun den tanke, der er i stand til samtidigt at tænke statens
afslutning og historiens afslutning, og at mobilisere den ene mod den anden,
være på højde med opgaven.
Det er i den retning, at den sene Heidegger synes at bevæge sig, om end
på en utilstrækkelig måde, med idéen om en begivenhed eller en allersidste
tilegnelse (Ereignis) hvorved det, der bliver tilegnet, er selve væren, dvs.
det princip, som hidtil havde bestemt det værende i de forskellige epoker
og historiske tilskikkelser. Det betyder, at med en sådan Ereignis (ligesom i
tilfældet med det Absolutte hos Hegel ifølge Kojèves fortolkning) er “værens
historie til ende” (Heidegger 2, s.44), og følgelig finder forholdet mellem
væren og det værende sin “forladelse”. Det er derfor, at Heidegger kan
skrive, at han i en sådan Ereignis forsøger at tænke “væren uden hensyn til
det værende”, hvad der svarer til intet mindre end at forsøge at tænke den
ontologiske forskel ikke længere som en relation, men som væren og det
værende hinsides ethvert muligt forhold.
Det er ud fra dette perspektiv, at vi må gå til debatten mellem Bataille
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og Kojève, hvor netop suverænitetens figur er på spil i tidsalderen for den
menneskelige histories fuldbyrdelse. Forskellige scenarier er her mulige. I en
forbemærkning, som han har tilføjet den anden udgave af sin Introduction à
la lecture de Hegel, lægger Kojève afstand til den tese, der er fremført i den
første udgave, ifølge hvilken historiens afslutning blot er sammenfaldende med
menneskets bliven dyr igen, med dets forsvinden som menneske i egentlig
forstand (dvs. som subjekt for en negerende handling). Under en rejse i Japan
i 1959 havde han fremført muligheden af en efter-historisk kultur, hvori
menneskene bliver ved med at adskille formerne fra deres indhold, selvom
de har opgivet den negerende handling i snæver forstand, og det ikke for
aktivt at forvandle indholdene, men for at praktisere en slags “snobbisme i
ren tilstand” (teens ceremonier osv.). I sin anmeldelse af Raymond Queneaus
romaner anså han på den anden side personerne fra Le Dimanche de la
vie, og især le voyou desœuvré [den ørkesløse slyngel] (Kojève, s.391) for at
være den virkeliggjorte figur, legemliggørelsen af den vise, der er tilfreds
ved historiens afslutning. Over for Hegels vise, der er tilfreds og bevidst om
sig selv, og over for le voyou desœuvré (som med foragt bliver defineret som
homo quenellensis [Queneaus menneske]) fremfører Bataille i stedet atter en
suverænitetsfigur. Denne suverænitetsfigur er helt og aldeles opløst i øjeblikket
(“den eneste mulige uskyld er øjeblikkets”), som er sammenfaldende med “de
former, hvorved mennesket hengiver sig til sig selv: [...] latteren, erotikken,
kampen, det overflødige”.
Ørkesløshedens tema, dvs. uvirksomheden som figur for menneskets fylde
ved historiens afslutning, der dukker op for første gang i Kojèves anmeldelse
af Queneau, blev genoptaget af Blanchot og af Nancy, som satte den i
centrum for sin bog La Communauté désœuvrée [det ørkesløse fællesskab].
Alt afhænger her af, hvad man forstår ved “uvirksomhed”. Den kan hverken
være det blotte fravær af værk eller (som hos Bataille) en suveræn form
uden anvendelse af negativitet. Den eneste måde, hvorpå uvirksomheden
kan forstås og forblive i overensstemmelse med sig selv, måtte være at tænke
den som en almen eksistensmåde for den potens, som ikke tømmer sig selv
(såsom den individuelle eller kollektive handling, forstået som summen af
individuelle handlinger) i en transitus de potentia ad actum [potensens
overgang til handling].
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Fremstillingen uden forbehold af det ikke-reducerbare knudepunkt,
som forener vold og ret, gør Benjamins Kritik af volden til den nødvendige og endnu i dag uovertrufne forudsætning for enhver udforskning
af suverænitet. I Benjamins analyse fremstår dette knudepunkt som
en dialektisk oscillation mellem den vold, der sætter retten, og den
vold, som opretholder den. Heraf nødvendigheden af en tredje figur,
som bryder den cirkulære dialektik mellem disse to former for vold:
“Denne lov om svingninger beror på, at enhver retskonserverende
magt i sig selv i længden svækker den retsetablerende magt, som den
repræsenterer, i og med at den undertrykker de fjendtlige modmagter.
[...] Dette fortsætter, indtil nye magter eller de hidtil undertrykte magter
sejrer over den hidtidige retsetablerende magt og derved grundlægger
en ny magt, der så kan forfalde på ny. Dette kredsløb, der er tryllebundet
af de mytiske retsforhold, må brydes. Den ret og de former for magt,
den er henvist til, ligesom de er henvist til den – hvilket i sidste ende
vil sige statsmagten, må afsættes, for at en ny historisk tidsalder kan
grundlægges.” (Benjamin 1, s.202, dansk s. 39)

Definitionen af en sådan tredje figur, som Benjamin kalder guddommelig vold, udgør det centrale problem for enhver fortolkning af
hans essay. Benjamin foreslår nemlig ikke noget positivt kriterium
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for at kunne identificere den, og tværtimod benægter han, at det
også blot skulle være muligt at erkende den i det konkrete tilfælde.
Det er kun sikkert, at den hverken sætter eller opretholder retten,
men afsætter den. Heraf den lethed, hvormed den udsættes for de
farligste fejltagelser (et bevis herfor er den omhu, hvormed Derrida
i sin fortolkning af essayet advarer imod den og sidestiller den
med den nazistiske “Endlösung”, hvad der er en bemærkelsesværdig
misforståelse (Derrida 2, s.137-138, norsk s.153-154)).
Mens han i 1920 arbejdede med sin Kritik af volden, havde Benjamin
højst sandsynligt ikke læst den Politiske Teologi, hvis definition af
suverænitet han skulle komme til at citere fem år senere i bogen
om det barokke drama; således dukker den suveræne vold og den
undtagelsestilstand, som den første opretter, ikke op i essayet, og det
er ikke let at sige, hvor den skulle placeres i forhold til den vold, som
sætter retten, og til den, som opretholder den. Roden til tvetydigheden
ved den guddommelige vold skal måske netop søges i dette fravær.
For det er indlysende, at den vold, der udøves i undtagelsestilstanden,
hverken opretholder eller bare sætter retten, men den opretholder den
ved at suspendere den, og den sætter den ved at unddrage sig den. Det
er i den forstand, at den suveræne vold ligesom den guddommelige
ikke lader sig fuldstændig reducere til nogen af de to former for vold,
hvis dialektik essayet havde sat sig for at bestemme. Det betyder ikke,
at den suveræne vold skal sammenblandes med den guddommelige
vold. Definitionen af sidstnævnte bliver tværtimod lettere at have med
at gøre, såfremt man placerer den i et forhold til undtagelsestilstanden.
Fordi den suveræne vold åbner for en zone af uskelnelighed mellem lov og natur, ydre og indre, vold og ret, så er suverænen ikke
desto mindre den, der bevarer muligheden for at afgøre mellem
dem i selv samme omfang, som suverænen sammenblander dem. Så
længe undtagelsestilstanden kan skelnes fra den normale tilstand, er
dialektikken mellem den vold, der sætter retten, og den vold, som
opretholder den, ikke rigtig brudt, og en suveræn afgørelse fremstår
tværtimod blot som det middel, hvorved passagen gennemføres fra
den ene til den anden (det er i den forstand, at man kan sige, at den
suveræne vold sætter retten, eftersom den bekræfter det tilladelige
82

Første del

Suverænitetens logik

ved en ellers utilladelig handling, og samtidigt opretholder den retten,
eftersom den nye rets indhold blot indebærer konserveringen af den
gamle). Under alle omstændigheder bliver knudepunktet mellem vold
og ret opretholdt, om end i deres uadskillelighed.
Den vold, som Benjamin bestemmer som guddommelig, er i stedet
for indlejret i en zone, hvor det ikke er muligt at skelne mellem
undtagelse og regel. I forhold til den suveræne vold befinder den
guddommelige sig i det samme forhold som den virkelige undtagelsestilstand havde i forhold til den virtuelle i den ottende historiefilosofiske
tese. Derfor (dvs. fordi den ikke er en anden slags vold ved siden af
de andre, men blot opløsningen af knudepunktet mellem vold og
ret) kan Benjamin sige, at den guddommelige vold hverken sætter
eller opretholder retten, men afsætter den. Den angiver forbindelsen
mellem de to slags vold, og endnu mere den mellem vold og ret,
som det eneste virkelige indhold i retten. Det eneste sted i essayet,
hvor Benjamin nærmer sig noget i retning af en bestemmelse af den
suveræne vold, skriver han:
“Voldens funktion under retsetableringen er nemlig dobbelt i den
forstand, at retsetableringen ganske vist stræber efter det, der bliver
sat som ret, som sit mål med volden som middel, men i det øjeblik, det
tilstræbte er indsat som ret, afskediger retsetableringen ikke volden,
men gør den først retsetablerende i streng forstand og umiddelbart, idet
den under navn af magt indsætter et mål som ret, et mål, der ikke er
frit og uafhængigt af volden, men er nødvendigt og inderligt forbundet
med denne.” (Benjamin 1, s.197, dansk s.34-35)

Det er derfor ikke noget tilfælde, når Benjamin, snarere end at
bestemme den guddommelige vold, med en tilsyneladende brysk
bevægelse i stedet koncentrerer sig om det, der bærer knudepunktet
mellem vold og magt, som han kalder “det nøgne liv” (bloßes Leben).
Analysen af en sådan gestaltning, hvis afgørende funktion for essayets
økonomi hidtil ikke er blevet kommenteret, etablerer en væsentlig
forbindelse mellem nøgent liv og retslig vold. For ikke blot lader
rettens herredømme over det levende sig udvide til det nøgne liv og
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ophører med dette, men også opløsningen af den retslige vold, som
i en vis forstand udgør essayets formål, går “tilbage til den skyld,
som det nøgne, naturlige liv er behæftet med, og som uskyldigt og
ulykkeligt overgiver den levende til den soning, som ‘soner’ hans
skyld – og vel også løser (entsühnt) den skyldige, dog ikke fra en
skyld, men fra retten.” (Benjamin 1, s.200, dansk s.37).
På de efterfølgende sider skal vi forsøge at udvikle disse angivelser
og analysere forholdet, som sammenknytter det nøgne liv og en
suveræn magt. Ifølge Benjamin bidrager princippet om livets hellige
karakter, som vor tid tilskriver menneskelivet og endog dyrelivet i det
hele taget, ikke til nogen tydeliggørelse af det nævnte forhold eller
til noget forsøg på at sætte spørgsmålstegn ved rettens herredømme
over det levende. For Benjamin er det mistænkeligt, at det, der i
den forbindelse bliver udråbt som værende helligt, netop er det,
der ifølge den mytiske tanke er den “velsignede bærer af skylden:
det nøgne liv”, og det er næsten, som om der er en hemmelig meddelagtighed mellem livets hellighed og rettens magt. “Det ville sikkert
være frugtbart at udforske dogmet om livets ukrænkelighed. Det er
sikkert, ja sandsynligvis, et sent udtryk for den svækkede vesterlandske
traditions sidste vildfarelse: at ville søge det hellige, som er gået tabt,
i en kosmologisk uigennemtrængelighed.” (Benjamin 1, s.202, dansk
s.39)
Det er netop denne oprindelse, vi vil begynde med at undersøge.
Princippet om livets hellige karakter er blevet så velkendt for os,
at vi synes at glemme, at det antikke Grækenland, som vi skylder
størsteparten af vore etisk-politiske begreber, ikke blot var ubekendt
med et sådant princip, men heller ikke havde noget ord for at udtrykke
hele kompleksiteten ved den semantiske sfære, som vi gengiver med
et enkelt ord: “liv”. Modsætningen mellem zoe og bios, mellem zen
og eu zen (dvs. mellem livet i al almindelighed og den kvalificerede
livsmåde, som er ejendommelig for menneskene) indeholder ikke
noget, som kan lede tanken hen på et privilegium eller en hellighed
ved livet som sådan, uanset at denne modsætning er afgørende for
den vestlige politiks oprindelse. Homers græske har endda ikke
engang et ord, der betegner den levende krop. Ordet soma, som i
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den efterfølgende tid fremstår som noget, der med rette svarer til vor
“krop”, betyder oprindeligt blot “lig”, og det er næsten, som om livet i
sig selv for grækerne opløses i en pluralitet af aspekter og elementer
og kun fremstod som enhed efter døden. I øvrigt blev livet selv i de
samfund, der ligesom det antikke Grækenland celebrerede dyreofre
samt i ny og næ ofrede mennesker, ikke opfattet som helligt i sig
selv; det blev det først gennem en serie ritualer, hvis formål netop
var at adskille livet fra dets profane kontekst. For at gøre offeret
helligt påpeger Benveniste, at det er nødvendigt, “at det overskrider
tærsklen, som adskiller de to verdner; det er selve formålet med
drabet.” (Benveniste, s.188).
Såfremt dette er sandt, hvornår og hvordan er det menneskelige
liv blevet anset for helligt i sig selv for første gang? Hidtil har vi
beskæftiget os med at trække linjerne op for suverænitetens logiske
og topologiske struktur, men hvad er det, som bliver udtaget og
indfanget i den, hvem er bæreren af det suveræne band? Selvom det
er på forskellig måde, så angiver både Benjamin og Schmitt livet (“det
nøgne liv” hos Benjamin og det “virkelige liv” hos Schmitt, der “bryder
skorpen på en mekanik stivnet i gentagelse”) som det element, der i
undtagelsen befinder sig i det mest intime forhold til suveræniteten.
Det er dette forhold, det nu drejer sig om at forklare.
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1
Homo sacer

1.1
I artiklen sacer mons (helligt bjerg) fra sin traktat “Om ordenes
betydning” har Sextus Pompeius Festus opretholdt erindringen om
en skikkelse fra den arkaiske romerret, hvori hellighedens karakter
for første gang bliver forbundet med det menneskelige liv som sådan.
Umiddelbart efter at have defineret det Hellige Bjerg, som plebejerne
havde viet Jupiter, da de brød med patricierne, tilføjer Festus:
“At homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque
fas est eum immolari, sed qui occidit, parricidi non damnatur; nam
lege tribunicia prima cavetur ‘si quis eum, qui eo plebei scito sacer sit,
occiderit, parricidia ne sit.’ Ex quo quivis homo malus atque improbus
sacer appellari solet.” (De verborum significatione).
“Homo sacer er dog den, som folket har dømt for en forbrydelse; og
det er ikke tilladt at ofre vedkommende, men den, der dræber ham,
vil ikke blive dømt for drab; thi i den første tribunistiske lov bliver det
fastslået: ‘hvis nogen kommer til at dræbe en, der er sacer på grund af en
folkebeslutning, så vil vedkommende ikke blive betragtet som morder’.
Derfor plejer man at kalde et slet eller urent menneske for sacer”.
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Meningen med denne gådefulde skikkelse er meget omdiskuteret,
og i den har nogen villet se “den ældste straf i romersk kriminalret”
(Bennett, s.5). Fortolkningen af den er imidlertid vanskeliggjort af,
at den om sig samler træk, der forekommer at være selvmodsigende
ved første øjekast. I 1930 bemærkede allerede Harold Bennett i en
afhandling, at Festus’ definition “synes at modsige selve den sag, der
er indeholdt i ordet” (ibid., s.7), for mens den bekræfter det hellige
ved en person, så tillader den drabet, eller rettere, gør det ustrafbart at
dræbe den pågældende (uanset hvilken etymologi vi vælger for ordet
parricidium, så betød det oprindeligt drabet på et frit menneske).
Modsigelsen skærpes yderligere af den omstændighed, at den, som
enhver kunne dræbe uden straf, dog ikke måtte blive taget af dage
under de former, der blev foreskrevet af ritualet (neque fas est eum
immolari: hvor immolari angiver den handling at overhælde offeret
med mola salsa før ofringen).
Hvori består da det hellige ved homo sacer? Hvad betyder udtrykket sacer esto, “han skal være hellig”, der optræder flere gange i de
kongelige love, og som allerede dukker op i den ældgamle indskrift på
Forums rektangulære gravsøjle, når udtrykket både omfatter impune
occidi, “kan dræbes strafløst”, og udelukkelsen fra offerhandlingen?
At udtrykket allerede måtte forekomme dunkelt selv for romerne, kan
bevises hinsides enhver tvivl ved hjælp af en passage fra Saturnalierne
(III,7,3-8), hvor Macrobius efter at have defineret det som sacrum,
der er bestemt for guderne, tilføjer: “Nu må det være på sin plads at
tage de menneskers forhold nøjere i øjesyn, som loven beordrer til at
være hellige for bestemte guddomme, eftersom jeg ikke er uvidende
om, at det for nogen kan forekomme mærkværdigt (mirum videri), at
mens det er forbudt at skænde noget som helst, der er helligt, så er
det derimod tilladt at dræbe det hellige menneske”. Uanset værdien af
den fortolkning, som Macrobius mener at måtte give af dette punkt,
så er det sikkert, at helligheden i hans øjne forekommer at være så
problematisk, at den behøvede en forklaring.
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1.2
Til den perpleksitet, vi finder hos antikkens forfattere, svarer divergenserne mellem de moderne fortolkninger. Feltet er her splittet: På
den ene side finder vi dem (såsom Theodor Mommsen, Ludwig Lange,
Harold Bennett og James Leigh Strachan-Davidson), der anser sacratio
for at være en svækket og sekulariseret rest fra en arkaisk fase, hvor
den religiøse ret og strafferetten endnu ikke var blevet adskilt fra
hinanden, og dødsdommen fremstod som et offer til guderne; på
den anden side finder vi så dem (såsom Karl Kerényi og W. Ward
Fowler), der anser den for at være en arketypisk figur for det hellige,
en vielse til de underjordiske guder, der i sin tvetydighed er analog
med det etnologiske tabubegreb: ophøjet og forbandet, ærværdig og
rædselsvækkende. Formår de første at give en forklaring på impune
occidi (sådan som f.eks. Mommsen gør med sit begreb om en folkelig
henrettelse eller om en henrettelse, der træder i stedet for en dødsstraf), så kan disse dog ikke på nogen tilfredsstillende måde forklare
forbuddet mod ofringen; og omvendt, i den anden gruppes perspektiv
forstår man neque fas est eum immolari (Kerényi skriver: homo sacer
kan ikke være genstand for et sacrificium, for en “offerhandling, der
gør den ofrede til sacer, fordi han allerede er i de underjordiske guders
besiddelse; de modtager ham ikke som en gave, men som et offer”,
Kerényi, s.61), man forstår imidlertid slet ikke, hvorfor homo sacer
kan dræbes af enhver, uden at vedkommende begår en helligbrøde
(heraf Macrobius’ noget springende forklaring ifølge hvilken homines
sacris sjæle var diis debitae, “gæld til guderne”, og derfor forsøgte
man at befordre dem videre og op så hurtigt som muligt).
Ingen af de to positioner formår på en økonomisk og simultan måde
at retfærdiggøre de karaktertræk, hvis sammenstilling netop udgør
det specifikke ved homo sacer ifølge Festus’ definition: “strafløsheden
ved drabet på ham og forbuddet mod ofring”. Inden for det, vi ved
om romernes juridiske og religiøse ordning (såvel for ius divinum
som for ius humanum), så forekommer de to karaktertræk faktisk
næppe at være kompatible: hvis homo sacer var uren (Fowler: tabu)
eller gudernes ejendom (Kerényi), hvordan kunne da enhver slå ham
ihjel uden at blive besmittet eller begå helligbrøde? Og omvendt, hvis
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homo sacer i virkeligheden var offer for en arkaisk offerhandling
eller en dødsdom, hvorfor var det da ikke fas at ombringe ham i
overensstemmelse med forskrifterne? Hvad var da homo sacers liv,
såfremt det befinder sig i krydsfeltet mellem et tilladt drab og en
forbudt ofring, uden for såvel menneskeretten som guderetten?
Alt tyder på, at vi står over for et grænsebegreb inden for den
romerske samfundsordning, og at det som sådan kun vanskeligt lader
sig forklare på tilfredsstillende måde, så længe man forbliver inden
for ius divinum og ius humanum. Men det kan måske tillade, at der
bliver kastet lys på disses indbyrdes grænser. Frem for nu at opløse det
specifikke ved homo sacer, sådan som det ofte er sket i en foregiven
oprindelig tvetydighed ved det hellige, der følger mønstret fra det
etnologiske tabubegreb, så vil vi i stedet fortolke sacratio som en
selvstændig figur, og vi stiller det spørgsmål, om den mon ikke skulle
kunne kaste lys over en oprindelig politisk struktur, som tilhører en
zone, der går forud for adskillelsen mellem helligt og profant, mellem
religiøst og juridisk. Men før vi kan nærme os denne zone, vil det
være nødvendigt at rydde feltet for en misforståelse.
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2
Det helliges tvetydighed

2.1
Der er et videnskabeligt mytologem, som endnu tynger fortolkningen
af sociale fænomener og især problemet om suverænitetens oprindelse.
Det blev udviklet mellem slutningen af det 19. århundrede og de første
årtier af det 20., og det fik varigt afsporet forskningen i en særligt
delikat sektor inden for humanvidenskaberne. Dette mytologem, som
vi her provisorisk kan kalde “teorien om det helliges tvetydighed”,
havde oprindeligt sit udgangspunkt i den senvictorianske antropologi og blev umiddelbart videregivet til den franske sociologi; dets
indflydelse over tid og dets videregivelse til andre fag har imidlertid
været så hårdnakket, at teorien, efter at have kompromitteret Batailles
undersøgelser af suveræniteten, endnu dukker op i det 20. århundredes
lingvistiske hovedværk, Émile Benvenistes Vocabulaire des institutions
indo-européennes. At dens første formulering skulle forekomme i
Robertson Smith’s Lectures on the Religion of the Semites (1889) – dvs.
i den samme bog, som fik en afgørende indflydelse på Freuds essay
Totem og tabu (Freud skrev: “Man læser den, som gled man af sted i
en gondol”) – kan ikke undre, når man tager i betragtning, at disse
Lectures er sammenfaldende med det øjeblik, da et samfund, der
havde mistet ethvert forhold til sin religiøse tradition, begyndte at vise
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tegn på sit eget ubehag. Det er således i den bog, at det etnografiske
tabubegreb for første gang forlader de primitive kulturers område
og træder solidt ind i studiet af den bibelske religion, hvorved den
uigenkaldeligt kommer til at præge den vesterlandske erfaring af det
hellige med sin tvetydighed. I sin fjerde lektion skriver Smith:
“Ved siden af tabuerne, der nøjagtigt svarer til reglerne for hellighed,
eftersom de beskytter ukrænkeligheden ved idoler og helligdomme,
præster og høvdinge, og i al almindelighed personer og ting, der står
i forhold til guderne og dyrkelsen af dem, finder vi således en anden
slags tabu, som inden for det semitiske har sine paralleller til reglerne
vedrørende urenhed. Kvinder efter fødslen, mænd som har berørt et
dødt legeme osv. er midlertidigt tabu og adskilt fra det menneskelige
samfund, akkurat ligesom de samme personer er urene i den semitiske
religion. I disse tilfælde bliver den person, der er ramt af tabu, ikke anset
for at være hellig, eftersom han er adskilt fra muligheden af at nærme
sig helligdommen, såvel som fra kontakten med andre mennesker. [...]
I de fleste vilde samfund synes der ikke at blive trukket nogen skarp
linje mellem de to slags tabuer, som vi netop har omtalt, og endda i
mere udviklede samfund kommer begreberne for hellighed og urenhed
ofte i berøring med hinanden”. (Robertson Smith, s.152-153)

I en note, der er tilføjet andenudgaven af Lectures (1894), og som bærer
titlen Holiness, Uncleanness and Taboo, hævder Robertson Smith,
efter at have opregnet en ny serie med eksempler på tvetydighed
(blandt andre forbuddet mod at indtage svinekød, som “i de fleste
højerestående, semitiske religioner fremstår som en slags no-man’s
land mellem det urene og det hellige”), umuligheden af “at adskille
den semitiske doktrin om det hellige fra tabusystemets urenhed”
(ibid., s.452).
Det er sigende, at Robertson Smith blandt beviserne på en sådan
tvetydig potens ved det hellige også opregner bandet:
“En anden hebraisk skik, som her er værd at bemærke, er bandet
(hebraisk: herem), hvorved ondskabsfulde syndere eller fjender af
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fællesskabet og dets gud blev viet til den yderste tilintetgørelse. Bandet
er en form for vielse til guddommen, og således gengives verbet “at
bandlyse” med at ‘lægge band på’ (Mika 4,13, og 3 Mos. 27,28).6 Men i
de ældste hebraiske tider indebar det den yderste tilintetgørelse, ikke
blot for de personer, der blev omfattet af bandlysningen, men også for
deres ejendom, og kun metaller, som havde været igennem ild, kunne
tilføjes helligdommens skat ( Jos. 6,24). Selv kvæg blev ikke ofret,
men bare slået ned, og den bandlyste by måtte ikke genopbygges (5
Mos. 13,16; Jos. 6,26). Sådan et band er et tabu iværksat af angsten for
overnaturlige straffe (1 Kongebog 16,34). Som i tilfældet med tabuer
så er den fare smittende, der udgår fra det (5 Mos. 7,26); den, som
bringer en indviet ting ind i et hus, falder selv under det samme band.”
(Robertson Smith, ss.453-454)

Analysen af bandet, der assimileres med tabuet, er fra begyndelsen af
afgørende for tilblivelsen af en doktrin om det helliges tvetydighed:
tvetydigheden ved bandet, som udelukker ved at indoptage, implicerer
tabuets tvetydighed.

2.2
Da den først var blevet formuleret, udbredte teorien om det helliges
tvetydighed sig uden at møde modstand noget sted inden for humanvidenskaberne, som havde den europæiske kultur først opdaget den nu.
Ti år efter disse Lectures begynder den franske antropologis klassiker
L’Essai sur le sacrifice af Henri Hubert og Marcel Mauss (1899) netop
med at henvise til “de hellige tings tvetydige karakter, som Robertson
Smith har tydeliggjort på så beundringsværdig en måde” (Hubert og
Mauss, s.195). I det andet bind af sin Völkerpsychologie seks år efter,
lader Wilhelm Wundt tabubegrebet udtrykke netop den oprindelige
forskelsløshed mellem helligt og urent, som skulle karakterisere
6. Robertson Smith henviser her til sin tids engelske oversættelse af GT, der har
oversat termen friere end i Det danske Bibelselskabs udgave af GT (København,
1956). Jf. ikke mindst 5 Mos. 7,26. O.a.
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den ældste fase i den menneskelige historie, nemlig den blanding
af ærefrygt og afsky, som Wundt med formularen “hellig rædsel” fik
gjort berømt. Ifølge Wundt er det først i en efterfølgende fase, at de
antikke dæmoners magt måtte vige pladsen for guderne, hvorved
den oprindelige tvetydighed gav plads for modsætningen mellem
helligt og urent.
I 1912 offentliggjorde Marcel Mauss’ morbror, Émile Durkheim,
sin Les formes élémentaires de la vie religieuse, hvori et helt kapitel er
viet “hellighedsbegrebets tvetydighed”. Heri klassificerer Durkheim de
“religiøse kræfter” i to modsatrettede kategorier, de “heldbringende”
<faste> og de “uheldsvangre” <nefaste>:
“De følelser, de begge vækker, er uden tvivl ikke identiske: respekten
er én ting, afsmag og rædsel en anden. For at de anråbende bevægelser
kan være de samme i de to tilfælde, må de følelser, der udtrykkes, ikke
være forskellige af natur. Og faktisk er der noget rædsel i den religiøse
respekt, især når denne er meget intens, og den angst, som de ondartede
magter indgyder, er i al almindelighed ikke uden en eller anden karakter
af ærbødighed. [...] Det rene og det urene udgør altså ikke to adskilte
genrer, men de to variationer i en og samme genre, som omfatter alle
hellige ting. Der er to slags helligheder, den ene er heldbringende, og
den anden er uheldsvanger. Imellem de to modsatrettede kræfter er
der ikke blot fravær af brud, men en og samme genstand kan gå fra
den ene side over til den anden uden at forandre natur. Med noget
rent kan man gøre noget urent, og omvendt. Det helliges tvetydighed
består i muligheden af sådanne forvandlinger.” (Durkheim, s.694-696)

Det er allerede på disse sider, at processen med at psykologisere den
religiøse erfaring er kommet i gang (jf. “afsmag” og “rædsel”, hvormed
det kultiverede europæiske borgerskab fik afsløret sit ubehag over
for den religiøse kendsgerning), en proces, der fuldbyrdes nogle
år efter inden for Marburg-teologien med Rudolf Ottos bog Das
Heilige (1917). Her fejrer en teologi, som havde mistet enhver erfaring
med det åbenbarede ord, og en filosofi, som havde forladt enhver
ædruelighed over for følelsen, deres forening i et begreb om det
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hellige, som herefter bliver aldeles sammenfaldende med begreberne
om det dunkle og det uigennemtrængelige. At det religiøse aldeles
tilhører den psykologiske sfære af bevægethed, samt at denne især
har noget at gøre med gys og gåsehud, det er de trivialiteter, som
den nye betegnelse numinøs skulle iklæde videnskabelige gevandter.
Da Sigmund Freud nogle år efter gik i gang med at forfatte Totem
og tabu, var terrænet således tilstrækkeligt beredt. Ikke desto mindre
er det først med denne bog, at en egentlig generel teori om tvetydighed
ser dagens lys, og det sker ikke blot på et antropologisk og psykologisk
grundlag, men også på et lingvistisk. I 1910 havde Freud læst afhandlingen, Über den Gegensinn der Urworte, forfattet af lingvisten Karl
Abel, der i dag er diskrediteret, og han havde anmeldt den i tidsskriftet
Imago i en artikel, hvor han knyttede den til sin egen teori om fraværet
af et modsigelsesprincip i drømmene. Blandt de modsigelsesfyldte
ord, som Abel opremsede i sit tillæg, figurerede den latinske term
sacer, “hellig og forbandet” (Freud, s.219), hvad Freud ikke undlod
at påpege. Underligt nok havde de antropologer, som var de første
til at udvikle teorien om det tvetydige ved det hellige, ikke nævnt
den latinske sacratio. Men i 1911 offentliggjordes Fowlers afhandling
The Original Meaning of the Word Sacer, som i stedet netop har en
fortolkning af homo sacer som sit omdrejningspunkt, og den tekst
gav umiddelbar genlyd blandt forskerne inden for religionsvidenskab.
Her er det den tvetydighed, der er indbygget i Festus’ definition, der
tillader forskeren (som følger op på et forslag fra Robert Marett) at
knytte det latinske sacer sammen med kategorien tabu: “Sacer esto
is in fact a curse; and homo sacer on whom this curse falls, is an
outcast, a banned man, tabooed, dangerous. [...] Originally the word
may have meant simply taboo, i.e. removed out of the region of the
profanum, without any special reference to a deity, but ‘holy’ or
accursed according to the circumstances” (Fowler, s.17-23). (“Sacer
esto er faktisk en forbandelse; og den homo sacer, som forbandelsen
rammer, er en udstødt, en bandlyst person, tabuiseret, farlig. [...]
Oprindeligt har ordet måske blot betydet tabu, dvs. bortvist fra det
profanes område uden nogen særlig henvisning til en guddom, men
‘hellig’ eller forbandet alt efter omstændighederne”).
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Huguette Fugier har i et veldokumenteret studie påvist måden,
hvorpå doktrinen om det helliges tvetydighed trængte ind på sprogvidenskabens område og endte med at finde sin højborg der (Fugier,
s.238-240). Det er netop homo sacer, der indtager en afgørende rolle i
denne proces. Mens der da heller ikke i andenudgaven af Alois Waldes
Lateinisches etymologisches Wörterbuch (1910) er spor af doktrinen
om tvetydighed, så går artiklen sacer i Ernout-Meillets Dictionaire
étymologique de la langue latine (1932) nu med til termens “dobbeltbetydning” netop gennem en henvisning til homo sacer: “Sacer
angiver den eller det, som ikke kan berøres, uden at man bliver
besmittet, eller uden at det besmitter; heraf den dobbelte mening
ved ‘hellig’ (mere eller mindre) og ‘forbandet’. En skyldig, som bliver
viet til de underjordiske guder, er hellig (sacer esto; jf. det græske
hagios)”.
Gennem Fugiers arbejde er det interessant at kunne følge historien om
udvekslingerne omkring spørgsmålet om det hellige mellem antropologien,
lingvistikken og sociologien. Mellem andenudgaven af Waldes leksikon og
førsteudgaven af Ernout-Meillets var leksikonartiklen sacer blevet bragt i
Pauly-Wissowa: Den var underskrevet af Richard Ganschinietz (1929), og
den registrerer eksplicit Durkheims teori om tvetydighed (ligesom Fowler
allerede havde gjort det for Robertson Smiths vedkommende). Hvad så
angår Meillet, erindrer Fugier os om de snævre bånd, som sprogforskeren
havde til den sociologiske skole i Paris (og især til Mauss og Durkheim). Da
Roger Caillois i 1939 offentliggjorde L’homme et le sacré, kunne han således
tage direkte udgangspunkt i et leksikalt faktum, der nu var sikkert: “I Rom
vidste man udmærket, at ordet sacer angav den eller det, som, i henhold til
Ernout-Meillets definition, ikke kan berøres, uden at man bliver besmittet,
eller uden at det smitter.” (Caillois, s.22).

2.3
En gådefuld figur fra den arkaiske romerret, som i sig synes at forene
modsigelsesfulde karaktertræk, og som derfor selv havde brug for en
forklaring, vinder på denne måde genklang i forhold til den religiøse
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kategori om det hellige netop i det øjeblik, hvor denne kategori
gennemgår en proces af uigenkaldelig betydningsopløsning, som
fører den til at få modsatrettede betydninger; når en sådan tvetydighed
bringes i forhold til det etnografiske tabubegreb, så bruges det atter
som i en cirkelslutning til at forklare homo sacer. I begrebernes liv er
der et øjeblik, hvor disse mister deres umiddelbare aflæselighed, og
som enhver anden tom term kan de blive ladet med selvmodsigende
betydninger. For det religiøse fænomen er dette øjeblik sammenfaldende med den moderne antropologis fødsel i slutningen af det 19.
århundrede, og i hvis midte vi finder tvetydige begreber som mana,
tabu og sacer, hvad der ikke er noget tilfælde. Claude Lévi-Strauss har
påvist, at termen mana fungerer som overskydende signifiant, som
ikke har nogen anden mening end den at angive et overskud af den
betydningsskabende funktion i forhold til signifiéen. Nogle analoge
betragtninger ville kunne gøres i forhold til begreberne om tabu og
om hellig, hvis de blev henført til deres brug og til den funktion, de
havde i humanvidenskabernes diskurs fra 1890 til 1940. Det er ikke en
foregiven tvetydighed ved en almen religiøs kategori om det hellige,
der vil kunne forklare det politisk-juridiske fænomen, hvortil der
henvises med den ældste opfattelse af termen sacer; tværtimod, så er
det kun en omhyggelig og fordomsfri indkredsning af henholdsvis det
politiskes og det religiøses sfærer, der vil tillade os at forstå historien
om disses sammenfletning og indbyrdes komplekse forhold. Det er
under alle omstændigheder vigtigt, at den oprindelige juridisk-politiske
dimension, som står frem med homo sacer, ikke bliver tildækket af
et videnskabeligt mytologem, der ikke bare ikke kan forklare noget
i sig selv, men som selv har forklaring behov.
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3
Det hellige liv

3.1
Strukturen i sacratio hidrører såvel ifølge kilderne som ifølge forskernes
på dette punkt overensstemmende synspunkter fra sammenføjningen
mellem to karaktertræk: straffrihed ved drab og udelukkelse fra en
offerhandling. Først og fremmest så udgør impune occidi en undtagelse
fra ius humanum, eftersom den suspenderer anvendelsen af den lov
om drab, som tilskrives Numa Pompilius (si quis hominem liberum dolo
sciens morti duit, parricida esto: “Når nogen forsætligt dræber en fri
mand, må han blive anset for morder”). Den samme formel gengives
af Festus (qui occidit, parricidi non damnatur), ja, den udgør på en
eller anden måde en egentlig exceptio, en undtagelse i teknisk forstand,
som den drabsmand, der stod over for domstolen, ville kunne modstille
anklagen ved at påkalde sig ofrets hellige karakter. Men også formlen
neque fast est eum immolari7 indebærer, når man ser retteligen efter,
en undtagelse, men denne gang fra ius divinum og fra enhver form for
rituelt drab. De ældste former for henrettelse, som vi kender til (den
frygtelige poena cullei, hvor den dømte med hovedet tildækket af et
ulveskind blev lukket ned i en sæk med slanger, en hund og en hane og
7. “og det er ikke tilladt at ofre vedkommende”, jf. de foregående sider. O.a.

Anden del

Homo Sacer

smidt i vandet, eller udkastningen fra Tarpeaklippen), er i virkeligheden
snarere renselsesritualer end dødsstraf i moderne forstand: Formlen
neque fast est eum immolari skulle netop tjene til at adskille drabet på
homo sacer fra de rituelle renselser, og på afgørende måde udelukke
sacratio fra det egentligt religiøse område.
Det er blevet bemærket, at mens consecratio normalt får en genstand
til at overgå fra ius humanum til den guddommelige ret, dvs. fra det
profane til det hellige (Fowler, s.18), så er en person i homo sacers
tilfælde simpelthen anbragt uden for den menneskelige ret uden at gå
over i den guddommelige. Således udelukker forbuddet mod ofring
ikke bare enhver sammenligning mellem homo sacer og et indviet offer,
men, som Macrobius har påpeget ved at citere Trebatius, så medførte
tilladelsen til at dræbe, at den vold, der blev påført, ikke udgjorde nogen
vanhelligelse som i tilfældet med res sacrae (cum cetera sacra violari
nefas sit, hominem sacrum ius fuerit occidi: “mens det er forbudt at
beskadige de øvrige hellige ting, så er det tilladt at dræbe homo sacer”).
Hvis dette stemmer, så udgør sacratio en dobbelt undtagelse såvel
fra ius humanum som fra ius divinum, såvel fra det religiøse område
som fra det profane. Den topologiske struktur, som en sådan dobbelt
udelukkelse får aftegnet, indebærer en dobbelt udelukkelse og en
dobbelt indfangning, som frembyder mere end et enkelt lighedspunkt
med den suveræne undtagelses struktur. (Derfor er det sagen vedkommende, når forskere fremsætter den tese, som Giuliano Crifò gør,
der fortolker sacratio som en substantiel kontinuitet i forhold til
udelukkelsen fra fællesskabet: Crifò 1, s.460-465). Ligesom loven i den
suveræne undtagelse da også anvendes på tilfældet ved at vende sig
bort fra det og trække sig tilbage fra det, således tilhører homo sacer
guden i form af en ikke-offerbarhed og er inkluderet i fællesskabet
i form af sin dræbelighed. Det liv, der ikke kan ofres og ikke desto
mindre kan dræbes, er det hellige liv.

3.2
Det, der bestemmer homo sacers tilstand, er derfor ikke så meget en
oprindelig foregiven tvetydighed ved den hellighed, der tilkommer
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ham, som snarere den særlige karakter af dobbelt udelukkelse, han
er indfanget i, og af den vold, som han kan udsættes for. En sådan
vold – det straffrie drab, som enhver kan begå på ham – kan hverken
klassificeres som en ofring eller som et drab, heller ikke som en
udførelse af en dom eller som en vanhelligelse. Ved at unddrage sig
den menneskelige og den guddommelige rets tilladte former åbner
denne vold for en sfære inden for den menneskelige handling, som
hverken er den, der vedrører sacrum facere, eller den profane aktion;
det er den, det drejer sig om at prøve at forstå her.
Vi har allerede mødt en grænse-sfære for den menneskelige handling,
som udelukkende består i et undtagelsesforhold. Det er den suveræne
afgørelses sfære, som suspenderer loven i undtagelsestilstanden og
således inddrager det nøgne liv i undtagelsen. Vi må derfor stille os
selv det spørgsmål, om suverænitetens struktur og sacratios struktur
ikke er indbyrdes forbundne på en eller anden måde, og om de ved
denne forbindelse kan belyse hinanden. Vi kan endda om dette fremføre
en første hypotese: Fører vi det tilbage til dets eget udgangssted,
hinsides såvel strafferetten som ofringen, så vil homo sacer fremvise
den oprindelige skikkelse på et liv udsat for det suveræne band samt
opretholde erindringen om den oprindelige udelukkelse, hvorigennem
den politiske dimension er blevet konstitueret. Suverænitetens politiske
rum skulle således være blevet konstitueret gennem en dobbelt udelukkelse som en udvækst af det profane i det religiøse og af det religiøse
i det profane, der indebærer en zone af uskelnelighed mellem ofring
og drab. Suveræn er den sfære, hvori man kan dræbe uden at begå
drab og uden at afholde et offer, og det liv er helligt, dvs. kan dræbes
og ikke ofres, som er blevet indfanget i denne sfære.
Det er da muligt at give et første svar på det spørgsmål, vi havde
stillet os, da vi trak linjerne op for undtagelsens formelle struktur. Det,
der er blevet indfanget i det suveræne band, er et menneskeligt liv,
der lader sig dræbe og ikke ofre: homo sacer. Kalder vi nu et sådant
liv for nøgent liv eller helligt liv, som udgør den suveræne magts
første indhold, da får vi også rådighed over en første besvarelse på
det spørgsmål, Walter Benjamin stillede, hvad angår “oprindelsen til
dogmet om livets hellighed”. Oprindeligt er livet helligt, dvs. at det
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kan dræbes og ikke ofres inden for det suveræne band, og det er i
den forstand, at frembringelsen af det nøgne liv bliver suverænitetens
oprindelige ydelse. Livets hellighed, som vi i dag gerne ville give en
gyldighed over for den suveræne magt som en i enhver henseende
grundlæggende menneskeret, udtrykker i stedet oprindeligt netop en
underkastelse af livet under en magt til at dræbe, dvs. dets uigenkaldelige udsathed i forhold til det, at det kan opgives, abandonneres.
Knudepunktet mellem en politisk magts forfatning og sacratio får
også et belæg i den potestas sacrosancta [hellig og ukrænkelig magt], som
i Rom tilkommer folketribunerne. Tribunens ukrænkelighed er nemlig kun
begrundet ved den kendsgerning, at dengang plebejerne afholdt deres første
secession, svor de, at de ville hævne de fornærmelser, der var begået mod
deres repræsentant, hvorved de anså den skyldige for at være en homo
sacer. Termen lex sacrata, som på uegentlig måde (folkeafstemningerne var
oprindeligt klart afskilte fra leges) angav det, der i virkeligheden blot var en
skreven edsaflæggelse (une “charte jurée”, Magdelain, s.57) for plebejerne i
oprør, havde oprindeligt ingen anden mening end den at bestemme et dræbeligt
liv; men netop derfor fik den grundlagt en politisk magt, som på en eller
anden måde udgjorde en modvægt til den suveræne magt. Det er derfor, at der
ikke er noget, der klarere udstiller afslutningen på den gamle republikanske
forfatning og den nye absolutte magts fødsel end det øjeblik, da Augustus
overtager potestas tribunicia, og derved bliver sacrosanctus (teksten fra Res
gestae lyder: Sacrosanctus in perpetuum ut essem et quoad viverem tribunicia
potestas mihi tribuetur: “Således skal jeg være hellig og ukrænkelig til evig
tid, og tribunmagten skal være mig tilstået, så længe jeg lever”).

3.3
Den strukturelle analogi mellem suveræn undtagelse og sacratio giver
her god mening. På hver sit yderpunkt af ordningen fremviser suverænen
og homo sacer to symmetriske figurer, som har de samme strukturer
og står i forbindelse i den forstand, at suverænen er den, i forhold til
hvilken alle mennesker er potentielt homines sacri, mens homo sacer
er den, i forhold til hvilken alle mennesker kan handle som suveræne.
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De kommunikerer indbyrdes i skikkelse af en handlen, som ved
at unddrage sig såvel den menneskelige ret som den guddommelige,
såvel nomos som physis, i en vis forstand dog får lagt grænserne for
et egentligt første, politisk rum, der er adskilt såvel fra det religiøse
felt som fra det profane, såvel fra den naturlige orden som fra den
normale retslige.
En sådan symmetri mellem sacratio og suverænitet kaster nyt lys
over den kategori af hellighed, hvis tvetydighed så hårdnakket har
orienteret ikke bare de moderne studier af religiøs fænomenologi,
men også den nylige udforskning af suverænitet. Nærheden mellem
suverænitetens sfære og det helliges sfære, som er blevet påpeget flere
gange og motiveret på forskellig måde, er ikke kun en sekulariseret
rest af et oprindeligt religiøst karaktertræk ved enhver politisk magt, og
heller ikke blot et forsøg på at sikre denne magt teologisk støtte. Og lige
så lidt er den en følge af et “helligt” karaktertræk, dvs. et karaktertræk,
der er ophøjet og forbandet på samme tid, og som på uforklarlig vis
skulle være iboende i livet som sådant. Hvis vor hypotese er korrekt,
så udgør helligheden snarere den oprindelige form for indoptagelse af
det nøgne liv i den juridisk-politiske orden, og syntagmet homo sacer
giver navn til noget i retning af det oprindelige “politiske” forhold,
dvs. livet når det er det, den suveræne afgørelse henviser til gennem
en inkluderende udelukkelse. Livet er kun helligt, for så vidt som det
er indfanget i den suveræne undtagelse, og det at have forvekslet et
juridisk-politisk fænomen (homo sacers ikke-offerbare dræbelighed)
med et genuint religiøst fænomen er roden til de misforståelser, som i
vores tid har været betegnende såvel for studierne af det hellige som for
studierne af suverænitet. Sacer esto er ikke den religiøse forbandelses
formel, som tilføjer et uhyggeligt karaktertræk, noget unheimlich, til et
eller andet, der både er ophøjet og abjekt: den er i stedet den oprindelige
politiske formulering af den suveræne bindings pålæggelse.
De overtrædelser, der ifølge kilderne medfører sacratio (såsom
terminum exarare: oppløjning af grænser, verberatio parentis: sønnens
voldsudøvelse over for en af forældrene, eller herrens bedrag i forhold
til klienten), skulle så ikke have karakter af overskridelse af en norm,
som da følges op med en passende sanktion; de skulle snarere udgøre
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den oprindelige unddragelse, hvorved det menneskelige liv, der er udsat
for en betingelsesløs dræbelighed, bliver indoptaget i den politiske
orden. Det er ikke den handling, hvorved grænserne drages, men disses
ophævelse eller fornægtelse (som Roms grundlæggelsesmyte i øvrigt
på sin egen måde forklarer med fuldkommen tydelighed), der udgør
byens konstitutive handling. Numa Pompilius’ lov om drab (parricida
esto) indgår i et system med homo sacers dræbelighed (parricidi non
damnatur) og kan ikke adskilles derfra. Så kompleks er den oprindelige
struktur, hvorpå den suveræne magt bygger.
Lad os nu se på den betydningssfære, der er knyttet til termen sacer,
sådan som den nu fremgår af vor analyse. Den indeholder hverken en
selvmodsigende betydning i Abels forstand eller en almen tvetydighed i
Durkheims forstand; den angiver snarere et absolut dræbeligt liv, som er
genstand for en vold, der overskrider såvel rettens sfære som ofringens
sfære. Denne dobbelte unddragelse åbner for en zone af uskelnelighed
mellem det profane og det religiøse og hinsides begge, hvis betydning vi
netop har forsøgt at bestemme. Det er ud fra dette perspektiv, at mange
af de tilsyneladende modsigelser ved termen “hellig” kan opløses. Således
kaldte latinerne de pattegrise for rene, som ti dage efter deres fødsel blev
anset for egnede til ofring. Imidlertid bekræfter Varro (De re rustica, II,4,16),
at førhen blev pattegrise, der var egnet til ofring, kaldt sacres. Langt fra at
modsige, at homo sacer ikke kan ofres, peger termen her på en oprindelig
zone af uskelnelighed, hvor sacer simpelthen betød et liv, der kunne dræbes
(før ofringen var pattegrisen endnu ikke “hellig” i betydningen af “viet til
guderne”, men blot dræbelig). Når de latinske digtere kalder de elskende
for hellige (sacros qui ledat amantes, Propertius, 3.6.11: “uanset hvem der
skader de hellige elskende”. Quisque amore teneatur, eat tutusque sacerque,
Tibullus, 1.2.27: “Den, der er grebet af kærlighed, skal være beskyttet og
hellig”), så er det ikke, fordi de er viede til guderne eller forbandede, men
fordi de er blevet adskilt fra de andre mennesker i en sfære hinsides såvel den
guddommelige ret som den menneskelige. Denne sfære var oprindeligt den,
der hidrørte fra den dobbelte unddragelse, som det hellige liv var udsat for.
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4
Vitae necisque potestas

4.1
“Længe var en af den suveræne magts karakteristiske privilegier, at
den havde retten over liv og død”. Det hævder Foucault hen imod
slutningen af sin Viljen til viden (s.149), og det lyder jo aldeles trivielt.
Første gang vi imidlertid møder udtrykket “ret til liv og død” i rettens
historie er i formlen vitae necisque potestas, som ikke på nogen måde
angiver den suveræne magt, men faderens ubetingede overhøjhed over
sine sønner. I romerretten er vita, livet, ikke et juridisk begreb, men
angiver ligesom i den almindelige latinske brug blot, at der leves, eller
at der er en særlig måde at leve på (latin forener betydningerne af zoe
og bios i en eneste term). Det eneste tilfælde, hvor ordet vita opnår en
særlig juridisk betydning, som forvandler det til en egentlig teknisk
term, er netop i udtrykket vitae necisque potestas. I en eksemplarisk
undersøgelse har Yan Thomas påvist, at que i denne formel ikke
har disjunktiv værdi, og at vita ikke er en følgevirkning af nex, af
magten til at dræbe (Thomas, s.508-509). Oprindeligt fremstår livet i
romerretten blot som et modstykke til en magt, der truer med døden
(eller rettere en død uden blodsudgydelse, for det er den egentlige
betydning af necare i modsætning til mactare). En sådan magt er
absolut, og den er hverken udtænkt som sanktionering af en skyld
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eller som et udtryk for den mere almene magt, der tilkommer pater
som overhoved for domus: den udgår umiddelbart og ene og alene
fra forholdet fader-søn (i det øjeblik faderen anerkender sin søn
ved at løfte ham op fra jorden, opnår han magten til liv og død over
sønnen), og den skal derfor ikke sammenblandes med den ret til at
dræbe, som kan tilkomme husbonden eller faderen over henholdsvis
hustruen eller datteren, når de gribes på fersk gerning i utugt, og
endnu mindre med den magt, som herren har over sine tjenere.
Mens begge disse former for magt vedrører familieoverhovedets ret
i hjemmet og derfor på en eller anden måde begrænses til domus, så
rammer vitae necisque potestas enhver fri mandlig borger fra fødslen
af og synes således at definere selve modellen for politisk magt i al
almindelighed. Det er ikke det simple, naturlige liv, men livet udsat
for døden (det nøgne liv eller det hellige liv), der udgør det oprindelige
politiske element.
Romerne følte da også, at der var så afgørende et slægtskab
mellem faderens vitae necisque potestas og magistratens imperium,
at registret for ius patrium og registret for den suveræne magt ender
med at være snævert sammenflettet for dem. Temaet med en pater
imperiosus, som i sin person samler faderens kvalitet og magistratens
embede, og som Brutus eller Manlius Torquatus ikke tøver med at
lade den søn henrette, der har begået forræderi, har således en vigtig
funktion i anekdoterne og myterne om magten. Lige så afgørende er
imidlertid den modsatte skikkelse, dvs. den, hvor faderen udøver sin
vitae necisque potestas i forhold til sønnen, der er blevet magistrat, som
i tilfældet med konsul Spurius Cassius og tribunen Caius Flaminius.
I en omtale af sidstnævntes historie, hvor faderen trækker sønnen
ned fra rostra, mens sønnen forsøger at forbigå senatets magt, kalder
Valerius Maximus betegnende nok faderens potestas for imperium
privatum. Yan Thomas har analyseret disse episoder, og han har
skrevet, at patria potestas i Rom blev oplevet som en slags offentligt
embede og på en eller anden måde som en “residuel suverænitet, der
ikke lod sig begrænse” (ibid., s.558). Og når vi i en senere kilde kan
læse, at Brutus lod sine sønner dræbe, fordi “han havde adopteret det
romerske folk i deres sted”, er det den selv samme magt til at dræbe,
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som gennem adoptionsbilledet overføres til hele folket, hvorved den
hagiografiske betegnelse “fædrelandets fader”, der til alle tider er blevet
anvendt til ledere med suveræn magt, får hele sin oprindelige, skumle
betydning. Hvad kilden viser os, er således en slags tilblivelsesmyte
for den suveræne magt: magistratens imperium er ikke andet end
faderens vitae necisque potestas, der udvides i forhold til alle borgere.
Det kan ikke siges på nogen klarere måde, at den politiske magts
første grundlag er et liv, der er absolut dræbeligt, og som politiseres
gennem sin egen dræbelighed.

4.2
Ud fra dette perspektiv bliver meningen med den antikke skik i Rom
forståelig, som Valerius Maximus beretter om: Ifølge denne kunne
kun den præpubertære søn stille sig imellem den magistrat, der havde
et imperium, og den retsbetjent, der gik foran vedkommende. Den
fysiske nærhed mellem magistraten og hans retsbetjente, der altid går
med ham, og som bærer magtens frygtelige tegn (fasces formidulosi
og saeves secures) skal givetvis udtrykke, at imperium er uadskilleligt
fra magten til at dræbe. Når sønnen kan stille sig imellem magistraten
og retsbetjenten, er det, fordi han allerede oprindeligt og umiddelbart
er underkastet faderens magt til liv og død. På det symbolske plan
bekræfter denne puer søn netop en sådan fælles substans mellem
vitae necisque potestas og den suveræne magt.
På det punkt hvor de to således synes at være sammenfaldende,
viser der sig en særlig omstændighed (som, når vi er nået så langt,
sandt at sige ikke burde forekomme os at være særlig), hvorved enhver
fri, mandlig borger (der i den egenskab kan deltage i det offentlige
liv) befinder sig umiddelbart i en tilstand af virtuel dræbelighed og
er på en eller anden måde sacer i forhold til faderen. Romerne var
fuldkommen klar over, at den magt havde aporetisk karakter, som ved
hjælp af en åbenlys undtagelse fra det princip, der blev hævdet i de
12 retstavler, ifølge hvilke en borger ikke kunne dræbes uden proces
(indemnatus), foruddiskonterede en slags ubegrænset autorisation
til at dræbe (lex indemnatorum interficiendum). Og ikke bare det,
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men også det andet karaktertræk, som definerer det usædvanlige
ved det hellige liv, nemlig umuligheden af at blive påført døden i de
former, ritualet tillader, genfindes i vitae necisque potestas. Yan Thomas
beretter om et tilfælde, hvor Calpurnius Flaccus som retorisk øvelse
foreslår eksemplet med en fader, der i kraft af sin potestas overgiver
sin søn til bødlen, så denne kan ombringe ham; sønnen modsætter
sig og kræver med rette, at den, der skal påføre ham døden, må
være faderen (vult manu patris interfici, ibid., s.540). Vitae necisque
potestas griber således umiddelbart sønnens nøgne liv, og den heraf
følgende impune occidi kan ikke på nogen måde sammenlignes med
det rituelle drab, hvorved en dødsdom effektueres.

4.3
I forbindelse med sin undersøgelse af vitae necisque potestas stiller
Yan Thomas sig spørgsmålet: “Hvad er det for en usammenlignelig
binding, for hvilken romerretten ikke besidder noget andet teknisk
udtryk end døden?” Det eneste mulige svar er, at det, der er på færde
i en sådan usammenlignelig binding, er inddragelsen af det nøgne
liv i den juridisk-politiske orden. Det hele finder sted, som måtte de
mandlige borgere betale for deres deltagelse i det politiske liv med
en ubetinget underkastelse under en magt til at dræbe, og livet kun
kunne træde ind i byen ved den dobbelte undtagelse af dræbelighed
og ikke-offerbarhed. Heraf situationen med en patria potestas, der
befinder sig på grænsen såvel til domus som til byen: hvis den klassiske
politik fødes gennem adskillelsen af disse to sfærer, da er det liv, der
kan dræbes og ikke ofres, det omdrejningspunkt, som artikulerer
begge sfærer, samt den tærskel over hvilken de kommunikerer ved
indbyrdes at gøre hinanden ubestemmelige. Hverken politisk bios
eller naturlig zoe: det hellige liv er zonen for uskelnelighed, hvor
de konstituerer hinanden indbyrdes ved at inddrage og udelukke
hinanden.
Skarpsindigt er det blevet bemærket, at staten ikke bygger på
sociale bånd, som den så skulle udtrykke, men på båndets opløsning
(déliaison), som staten så forbyder (Badiou, s.125). Vi kan nu tilføje
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en ekstra mening til denne tese: en sådan déliaison skal ikke forstås
som opløsningen af en forudeksisterende binding (som kunne have
antaget form af en pagt eller en kontrakt); det er snarere sådan, at
bindingen selv oprindeligt har haft form af en opløsning eller en
undtagelse, hvori det, der er blevet indfanget, samtidigt er udelukket,
og menneskelivet politiseres kun gennem overgivelsen til en betingelsesløs magt til at dræbe. Mere oprindelig end den positive norms eller
samfundspagtens binding er den suveræne binding, som sandt at sige
dog kun er en opløsning; og det, som en sådan opløsning medfører
og frembringer – det nøgne liv, som bebor ingenmandslandet mellem
huset og byen – er ud fra suverænitetens synspunkt det oprindelige
politiske element.
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5
Suveræn krop og hellig krop

5.1
Hen imod slutningen af 1950’erne publicerede Ernst Kantorowicz sin
bog The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology
i de Forenede Stater. Den blev positivt modtaget uden forbehold,
ikke så meget af middelalderforskerne, men især af den moderne
tids historikere samt af forskerne i politologi og statsteori. Inden
for sin genre var værket uden tvivl et mesterværk, og begrebet om
suverænens “mystiske krop” eller “politiske krop”, som han kastede
lys på igen, udgjorde givetvis (sådan som Kantorowicz’ dygtigste
elev, R. E. Giesey, år efter skulle påpege) en “milepæl i historien om
den moderne stats udvikling” (Giesey 1, s.9); men en så udelt gunst
på et område, der i den grad er delikat, fortjener nogle overvejelser.
I sit forord gør Kantorowicz selv opmærksom på, at bogen oprindeligt var født som en undersøgelse af de middelalderlige forløbere
til den retslige opfattelse af kongens to kroppe; undersøgelsen var
imidlertid gået langt ud over de oprindelige hensigter og havde
endog forvandlet sig, sådan som undertitlen anførte, til “et studie
af den middelalderlige politiske teologi”. Forfatteren havde i begyndelsen af tyverne på intens måde deltaget i Tysklands politiske
begivenheder, og han havde kæmpet i de nationalistiske frikorps
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imod den spartakistiske opstand i Berlin og imod rådsrepublikken
i München. Han kan derfor ikke have undgået at have taget højde
for den “politiske teologi”, som Carl Schmitt i 1922 havde benyttet
som betegnelse for sin teori om suverænitet. 35 år senere, og efter at
nazismen havde indført et uopretteligt brud i hans liv som assimileret
jøde, måtte han vende tilbage og ud fra et helt andet perspektiv rejse
spørgsmålet om den “myte om staten”, som han i sine ungdomsår
havde forfægtet med så stor ildhu. Med et betydeligt forbehold gør
forordet da også opmærksom på, at “det ville være at gå for langt
[...] at antage, at forfatteren skulle have følt sig fristet til at undersøge
fremkomsten af nogle af den moderne politiske religions idoler
udelukkende på baggrund af de rædselsvækkende erfaringer, vi har
gjort i vor egen tid, hvor hele nationer, store som små, blev et bytte
for de mest vederstyggelige dogmer, hvorved politiske teologismer
blev rene tvangstanker” (Kantorowicz, s.VIII). Og forfatteren bruger
den samme veltalende beskedenhed, når han giver afkald på kravet
om, “på nogen fuldstændig måde at have påvist problemet med det,
som er blevet kaldt ‘myten om staten’” (ibid., s.IX).
Det er i den forstand, at bogen ikke uden grund har kunnet læses
som en af vor tids store kritiske tekster vedrørende den konsensus,
som angår staten og magtens teknikker. Den, der imidlertid har
fulgt med i det tålmodige analysearbejde, som med udgangspunkt i
Edmund Plowdens Reports og i Richard II’s makabre ironi når frem
til at rekonstruere fremkomsten af doktrinen om kongens to kroppe
i middelalderens jura og teologi, kan ikke undlade at spørge sig selv,
om bogen kun skal læses som en afmystificering af den politiske
teologi. Det er dog et faktum, at den politiske teologi, som Schmitt
fører frem, i al væsentlighed skabte rammerne for en undersøgelse
af den suveræne magts absolutte karakter, mens The King’s Two
Bodies i stedet udelukkende beskæftiger sig med det andet og mere
harmløse aspekt, som ifølge Jean Bodins definition karakteriserer
suveræniteten: absolut og evig magt (puissance absolue et perpétuelle).
Dvs. suverænitetens evige natur, hvorved den kongelige værdighed
(dignitas) overlever sin bærers fysiske person: kongen dør aldrig (le roi
ne meurt jamais). Den “kristne politiske teologi” var gennem analogien
112

Anden del

Homo Sacer

med Christi mytiske legeme her udelukkende rettet mod at sikre
kontinuiteten for statens moralske og politiske corpus (corpus morale
et politicum), uden hvilken ingen stabil politisk organisation lader sig
tænke. Det er så i den forstand, at “uanset [...] nogle lighedspunkter
med hedenske begreber uden forbindelse hermed, så udspringer
kongens to kroppe af kristen politisk tænkning og fremstår følgelig
som en milepæl inden for kristen politisk teologi” (Kantorowicz,
s.434).

5.2
Ved beslutsomt at fremføre denne afsluttende tese får Kantorowicz
berørt og straks skubbet til side netop det element, som ville have
kunnet orientere genealogien i læren om de to kroppe, og det i en
mindre beroligende retning ved at bringe den i forbindelse med et
andet og dunklere arkanum ved den suveræne magt: den absolutte
magt (la puissance absolue). I kapitel VII beskriver han de franske
kongers særlige begravelsesceremonier, hvorunder suverænens vokseffigie indtog en vigtig plads: udstillet på en lit d’honneur blev
det i alle henseender behandlet som kongens levende person, og
Kantorowicz anfører, at den mulige oprindelse hertil er de romerske
kejseres apoteose. Efter at suverænen var død, blev hans imago i
voks også der “behandlet som en syg mand, liggende i en seng;
senatorer og matroner stod i række på hver side; læger foregav at
føle efter på billedets puls samt give det lægelig hjælp, indtil effigiet
‘døde’ efter syv dage” (Kantorowicz, s.427). Ifølge Kantorowicz havde
det hedenske fortilfælde dog ikke direkte haft indflydelse på det
franske begravelsesritual, skønt de var hinanden lig, og under alle
omstændigheder var det sikkert, at tilstedeværelsen af et effigie
atter måtte sættes i forbindelse med evigheden ved den kongelige
værdighed, som “aldrig dør”.
At udelukkelsen af det romerske fortilfælde ikke skyldtes mangel
på omhu eller nogen undervurdering, viser den opmærksomhed, som
Giesey viede det med fuld tilslutning fra sin læremester i den bog,
der må anses for at være et passende supplement til The King’s Two
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Bodies: The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France (1960).
Giesey kunne ikke være uvidende om, at fremtrædende forskere
såsom Julius Schlosser og andre mindre kendte som Elias Bickermann
havde påpeget en genetisk forbindelse mellem den romerske kejsertids consecratio og det franske ritual; mærkeligt nok udsætter han
imidlertid sin vurdering af det spørgsmål (han skriver “hvad mig selv
angår, foretrækker jeg ikke at vælge mellem de to løsninger” (s.128)),
og han bekræfter i stedet beslutsomt læremesterens fortolkning af
forbindelsen mellem effigiet og suverænitetens evige karakter. Der var
en indlysende årsag til dette valg: havde han tilsluttet sig hypotesen
om en hedensk oprindelse til billedceremonien, så ville Kantorowicz’
tese om “den kristne politiske teologi” nødvendigvis være faldet bort,
eller den havde i det mindste måttet formuleres igen og på en mere
forsigtig måde. Men der var også en anden og hemmeligere årsag,
nemlig at der ikke er noget i den romerske consecratio, der tillod at
forbinde kejserens effigie med suverænitetens udstråling, som udgør
dens evige karakter; det makabre og groteske ritual, hvorunder et
billede først blev behandlet som en levende person og siden højtideligt
brændt, pegede nemlig snarere mod en mørkere og mere usikker
zone, som vi nu skal forsøge at undersøge, hvor kongens politiske
krop synes at nærme sig og lidt efter lidt blive sammenfaldende med
homo sacers krop, der kan dræbes, men ikke må ofres.

5.3
I 1929 havde en ung antikforsker Elias Bickermann offentliggjort et
studie om “romersk kejserapoteose” i Archiv für Religionswissenschaft,
hvor han i et kort, men detaljeret tillæg eksplicit satte den hedenske
billedceremoni (funus imaginarium) i forbindelse med begravelsesritualerne for engelske og franske konger. Såvel Kantorowicz
som Giesey citerer dette studie; Giesey erklærer endog uforbeholdent, at det var hans læsning af denne tekst, der igangsatte hans
arbejde (ibid., s.232); begge fortier imidlertid det centrale punkt i
Bickermanns analyse.
Gennem en omhyggelig rekonstruktion af kejsertidens
114

Anden del

Homo Sacer

consecratio-ritual ved hjælp såvel af skrevne kilder som af mønter,
havde Bickermann nemlig opdaget den særlige apori, der var indeholdt i en sådan “begravelse ved billedet”, uden dog at drage alle
konsekvenser heraf:
“Ethvert almindeligt menneske bliver kun begravet én gang, ligesom
vedkommende også kun dør én gang. Den romerske kejser, der var
blevet indsat i Antoninernes tid blev i stedet for brændt to gange
på bålet, en første gang in corpore og en anden gang in effigie. [...]
Kejserens lig bliver således brændt på højtidelig måde, men ikke
embedsmæssigt, og resterne bliver bisat i mausoleet. Sædvanligvis
plejer den offentlige sorg at ophøre på dette tidspunkt [...]. Ved
bisættelsen af Antoninus Pius bliver der imidlertid overalt indført et
brud mod denne sædvane. Den offentlige sorg – iustitium – begynder
her først efter begravelsen, og det højtidelige ligtog sætter sig først
i bevægelse, efter at ligets rester er sat til hvile i gravmælet! Denne
funus publicum gælder for den voksdukke, som afbilder afdøde,
således som vi erfarer af Dios og Herodians beretninger fra en senere
konsekration. [...] Dette billede bliver [...] anset for og behandlet
som en virkelig menneskekrop. Dio er øjenvidne hertil, og han
fortæller, at en slave med en vifte holdt fluerne borte fra voksdukkens
ansigt. Herefter giver Septimius Severus den afskedskysset oven
på brændestablen. Herodian tilføjer endog, at Septimius Severus’
voksdukke i syv dage blev behandlet som en syg i paladset, med
lægebesøg, sundhedsbulletin og fastsættelse af det tidspunkt, hvor
døden indtraf. Hvad tydelighed angår, lader disse oplysninger ikke
nogen tvivl tilbage. Voksbilledet af den døde, ‘der ligner ham i alt’ og
er indhyllet i hans tøj, ligger på paradesengen: det er kejseren selv,
hvis liv er blevet overført til voksdukken gennem denne eller måske
gennem andre magiske handlinger.” (Bickermann 1, s.4-6)

Det, der er afgørende for forståelsen af hele dette ritual, er imidlertid
netop billedets funktion og natur. Det er da også her, at Bickermann
foretager en værdifuld tilnærmelse, som tillader ham at indsætte
ceremonien i et nyt perspektiv:
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“Der gives talrige paralleller til en sådan billedmagi, og man støder på
dem overalt i verden. Her må det være nok med et italisk eksempel fra
år 136. Et kvart århundrede før bisættelsen af Antoninus Pius’ effigie
foreskriver lex collegii cultorum Dianae et Antinoi: Når en slave dør i
dette kollegium og ikke bliver begravet af sin urimelige herre, så skal
der gennemføres en billedbisættelse (quisquis ex hoc collegio servus
defunctus fuerit et corpus eius a domino iniquo sepulturae datum non
[...] fuerit [...], ei funus imaginarius fiet). Tekststykket bruger således
det samme udtryk funus imaginarium, som bliver anvendt i “Historia
Augusta” for at betegne en bisættelse som den, Dio overværede af
Pertinax-voksbilledet. Ifølge lex collegii, ligesom i de øvrige paralleltilfælde, skal billedet dog træde i stedet for det manglende legeme;
i kejserceremonien derimod kommer det til syne ved siden af, det
fordobler liget og erstatter det ikke.” (Ibid., s.6-7)

I 1972 vendte Bickermann tilbage til problemet efter mere end 40 år,
og han satte kejserens imaginære begravelse i forbindelse med det
ritual, som må gennemføres af den, der før et slag højtideligt vier sig
til Manes-guderne, og som ikke er død i kamp (Bickermann 2, s.22).
Det er her, at suverænens krop og homo sacers krop træder ind i en
zone af uskelnelighed, hvor de synes at blive blandet sammen.

5.4
Forskerne har længe sidestillet homo sacers skikkelse med devotus’,
som vier sit liv til underverdenens guder for at frelse byen fra en
alvorlig fare. Titus Livius har overleveret os en levende og omhyggelig beskrivelse af en sådan devotio, der fandt sted i 340 f.Kr. under
slaget ved Veseris. Den romerske hær var lige ved at blive besejret
af de latinske modstandere, da konsul Publius Decius Mus, som
havde kommandoen over legionerne sammen med sin kollega Titus
Manlius Torquatus, bad pontifex om bistand ved gennemførelsen
af ritualet:
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“Pontifex beordrede ham til at iklæde sig den purpurfarvede toga,
og mens konsulen træder på et kastespyd med tildækket hoved og
hånden under togaen helt oppe ved hagen, så får han ham til at udtale
disse ord: ‘Oh Janus, Jupiter, fader Mars, Quirinus, Bellona, oh Larier
og nys antagne guder, oh guder som har magt over vore fjender, oh
Manes-guder, jeg bønfalder og trygler jer om at skænke Quiriternes
romerske folk kraft og sejr og påføre fjenderne af Quiriternes romerske
folk død og rædsel. Sådan som jeg nu højtideligt har udtalt, således
vier jeg (devoveo) sammen med mig de fjendtlige legioner og deres
allierede til Manes-guderne og til jorden for Quiriternes republik, for
hæren, for legionerne og det romerske folks allierede’. [...] Herefter
bandt han sin toga på Gabies’ måde, besteg fuldt bevæbnet sin hest
og kastede sig ind i fjendernes flok, og for begge hære forekom han
at være meget mere storslået end et menneske, lig et offer sendt fra
himmelen for at sone gudernes vrede.” (Ab urbe condita, VIII, 9, 4-10)

Ligheden mellem devotus og homo sacer forekommer her ikke at
overskride den kendsgerning, at de begge på en eller anden måde
er viede til døden og tilhører guderne, selvom det (til trods for
Livius’ sammenligning) ikke er i offerhandlingens tekniske form.
Livius overvejer dog en hypotese, som kaster et særligt lys over
denne institution, og som tillader en snævrere sammenligning mellem
devotus’ liv og homo sacers liv:
“Hertil kan man føje, at den konsul eller diktator eller pretor, som vier
de fjendtlige legioner til undergang, kan hertil vie ikke bare sig selv,
men også enhver borger, som indgår i den romerske legion. Såfremt
den, der er blevet viet på denne måde, dør, da er det i overensstemmelse
med skyldigheden, dør han imidlertid ikke, da er det nødvendigt at
begrave et billede (signum), der er syv fod høj, samt afbrænde et
sonoffer. Og det sted, hvor dette billede er blevet begravet, må ingen
romersk magistrat betræde. Har han derimod viet sig selv til døden,
som det skete i Decius’ tilfælde, så må han ikke, hvis døden udebliver,
gennemføre noget ritual, det være sig et offentligt eller et privat ritual
[...]” (ibid., VIII, 9, 13).
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Hvorfor skulle den dødsviedes overlevelse udgøre en så vanskelig
situation for fællesskabet, at den måtte tvinge det til at gennemføre
et sammensat ritual, hvis mening det så netop må dreje sig om at
forstå? Hvilken status har et sådant levende legeme, som ikke længere
forekommer at tilhøre de levendes verden? Robert Schilling har i
en eksemplarisk undersøgelse bemærket, at når den overlevende
dødsviede bliver udelukket såvel fra den profane verden som fra den
hellige, “så skyldes det, at dette menneske er sacer, helligt. Det kan
ikke komme på tale at give det tilbage til den profane verden, fordi det
er takket være dets ‘vielse’, at hele fællesskabet har kunnet unddrage
sig gudernes vrede” (Schilling, s.956). Det er ud fra dette perspektiv,
at man må se på funktionen af den statue, som vi allerede har mødt
i kejserens funus imaginarium, og som synes at forene suverænens
og den dødsviedes krop i en eneste konstellation.
Vi ved, at den syv fod høje signum, som Livius omtaler, ikke er
andet end den dødsviedes “kolos”, dvs. hans dobbeltgænger, som
indtager det manglende ligs plads i en slags bisættelse per imaginem
[gennem et billede], eller rettere i en erstatningsudførelse af den vielse,
som ikke er blevet fuldbragt. Jean-Pierre Vernant og Émile Benveniste
har påvist den funktion, som kolossen indtager i al almindelighed:
hos sig tiltrækker og fastholder den en dobbeltgænger, som befinder
sig i en unormal tilstand, den tillader “at genetablere nogle korrekte
forhold mellem de dødes verden og de levendes verden” (Vernant,
s.77). Den første følge af døden bliver således at frisætte et vagt og
truende væsen (larva hos latinerne, psyche, eidolon eller phasma
hos grækerne), som i afdødes udseende hjemsøger de steder, denne
beboede, og som egentlig hverken tilhører de levendes eller de
dødes verden. Bisættelsesritualernes formål er at sikre forvandlingen
af et sådant ubekvemt og ubestemt væsen til en venlig og mægtig
forfader, der endegyldigt tilhører de dødes verden, og hvormed man
kan opretholde forhold bestemt ved ritualer. Fraværet af et lig (eller
i visse tilfælde dets skamfering) kan imidlertid forhindre en ordentlig
fuldbyrdelse af bisættelsesritualet; i disse tilfælde kan en kolos erstatte
liget under bestemte forudsætninger og tillade afviklingen af en
vikarierende bisættelse.
118

Anden del

Homo Sacer

Hvad er det, der sker for en overlevende dødsviet? Her kan man
ikke tale om fraværet af et lig i egentlig forstand, eftersom døden
ikke engang er indtruffet. En indskrift fundet i Kyrene oplyser os
imidlertid om, at en kolos også kunne fremstilles, mens den person,
som den skulle erstatte, var i live. Indskriften gengiver teksten fra
den ed, der som garanti for de gensidige forpligtelser måtte aflægges
i Thera (Santorin) af de kolonigrundlæggere, som drog af sted til
Afrika, og af de borgere, som blev hjemme. Når eden skal aflægges,
frembringes nogle kolossoi af voks, som kastes i flammerne, mens
formelen udtales: “Gid den, der er utro mod denne ed, måtte gå i
opløsning og forsvinde, han selv, hans slægt og alt, hvad der hører
ham til” (ibid., s.69). Kolossen er derfor ikke bare en erstatning for
liget. I det sammensatte system, der i den antikke verden regulerede
forholdet mellem levende og døde, forestiller den snarere, analogt
med liget, men på en mere umiddelbar og almen måde, den del af
den levende person, som er viet døden og som i og med, at den på
truende måde indtager tærskelpositionen mellem de to verdener, må
adskilles fra de levendes normale kontekst. En sådan adskillelse sker
sædvanligvis, når døden er indtruffet, gennem bisættelsesritualer, der
genetablerer det rimelige forhold mellem levende og døde, som er
blevet forstyrret ved bortgangen; under bestemte omstændigheder er
det imidlertid ikke døden, der forstyrrer en sådan orden, men dens
udeblivelse, og fremstillingen af kolossen bliver da nødvendig for at
genetablere ordenen.
Så længe dette ritual ikke er blevet gennemført (og som H.S.
Versnel har påvist, så er det i mindre grad en vikarierende bisættelse
end en erstatningsoverholdelse af løftet: Versnel, s.157), forbliver den
overlevende dødsviede et paradoksalt væsen, som, alt mens han synes
at fortsætte et tilsyneladende normalt liv, i virkeligheden bevæger sig
på en tærskel, som hverken tilhører de levendes verden eller de dødes:
vedkommende er en levende død, eller en død, som i virkeligheden
er en larva, og kolossen repræsenterer netop et sådant viet liv, som
virtuelt allerede var blevet adskilt fra den pågældende, da løftet blev
aflagt.
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5.5
Hvis vi nu på ny tager homo sacers liv i betragtning ud fra dette
perspektiv, så er det muligt at sammenligne hans tilstand med en
overlevende dødsviets tilstand, for hvilken der hverken gives nogen
vikarierende soning eller nogen mulighed for erstatning med en kolos.
Homo sacers egen krop med dens dræbelige ikke-offerbarhed er den
levende pantsættelse af dens afhængighed af en dødbringende magt,
som imidlertid ikke indebærer fuldbyrdelsen af et løfte, men er absolut
og ubetinget. Det hellige liv er det viede liv uden nogen mulighed
for ofring og hinsides enhver fuldbyrdelse. Det er derfor ikke noget
tilfælde, når Macrobius i en tekst (Saturnalia III, 7, 6), som i lang tid
har forekommet fortolkerne at være dunkel og ulødig, sammenligner
homo sacer med de statuer (Zanes), som i Grækenland blev viet til
Zeus ved hjælp af indkomsterne fra de bøder, som pålagdes atleter,
der havde begået mened. Disse statuer var ikke andet end kolosser for
dem, der havde brudt eden, og som således gennem en vikarfunktion
blev overgivet til den guddommelige retfærdighed: “sjælene fra de
viede mænd, som grækerne kaldte zanas” (animas [...] sacratorum
hominum, quos zanas Graeci vocant). Eftersom han i sin person
legemliggør de elementer, som sædvanligvis kan adskilles fra døden,
så er homo sacer så at sige en levende statue, dobbeltgængeren for
eller kolossen af sig selv. Såvel i den overlevende dødsviedes krop,
som i homo sacers krop, om end her på en endnu mere ubetinget
måde, befinder antikkens verden sig for første gang over for et liv,
der ved at skille sig ud gennem en dobbelt udelukkelse fra såvel de
profane som de religiøse livsformers virkelige kontekst udelukkende
bliver defineret af at være trådt ind i en intim symbiose med døden,
uden dog endnu at tilhøre de afdødes verden. Og det er i skikkelse
af et sådant “helligt liv”, at noget i retning af et nøgent liv dukker
op i den vestlige verden. Men det er afgørende, at dette hellige liv
fra begyndelsen af har en eminent politisk karakter og fremviser
en væsentlig tilknytning til det terræn, hvorpå den suveræne magt
bliver grundlagt.
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5.6
Det er i lyset af ovennævnte forhold, at vi må se billedritualet i den
romerske kejserapoteose. Såfremt kolossen altid repræsenterer et liv
viet til døden, i den betydning som vi nu kender, så indebærer det,
at kejserens død (til trods for tilstedeværelsen af liget, hvis rester
bisættes rituelt) frigør et tillæg af helligt liv, som det er nødvendigt at
neutralisere gennem en kolos ligesom i tilfældet med den dødsviede,
der havde overlevet. Alt sker altså, som havde kejseren i sig ikke
to kroppe, men to liv i én eneste krop, et naturligt liv og et helligt
liv, der til trods for det regelrette bisættelsesritual overlever det
første og kun kan optages i himmelen og guddommeliggøres efter
funus imaginarium. Hvad der forener den overlevende dødsviede,
homo sacer og den suveræne i et eneste paradigme, er, at vi hver
gang befinder os over for et nøgent liv, som er blevet adskilt fra sin
kontekst, og som så at sige har overlevet døden, hvorfor det er blevet
inkompatibelt med den menneskelige verden. Det hellige liv kan under
ingen omstændigheder bo i menneskenes by: for den overlevende
dødsviede fungerer den imaginære bisættelse som en vikarierende
fuldbyrdelse af løftet, der giver individet tilbage til det normale liv;
for kejseren tillader den dobbelte bisættelse at fastholde det hellige
liv, som skal modtages og guddommeliggøres i apoteosen; og endelig
i homo sacer står vi over for en irreducerbar rest af nøgent liv, som
må udelukkes og udsættes for døden som sådan, uden at noget ritual
eller nogen ofring kan forløse det. I alle tre tilfælde er det hellige
liv på en eller anden måde knyttet til en politisk funktion. I tilfældet
med den højeste magt – og den er, som vi har set, altid vitae necisque
potestas og altid grundlagt på isoleringen af et liv, der kan dræbes og
ofres – sker det hele, som indebar den, takket være en ganske særlig
symmetri, indoptagelsen af selve den person, som bærer magten. Når
det for den dødsviede, der har overlevet sit løfte, er den udeblevne
død, der frigør et sådant helligt liv, så er det for suverænen derimod
døden, som åbenbarer det overskud, der som sådan forekommer at
være iboende i den højeste magt, som var denne i sidste instans ikke
andet end evnen til at konstituere sig selv og de andre som et liv, der
kan dræbes og ikke ofres.
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I forhold til Kantorowicz’ og Gieseys fortolkning fremstår læren
om kongens to kroppe nu i et anderledes og mindre harmløst lys.
Kan man ikke længere sætte parentes om dens forbindelse til den
hedenske kejservielse, så forvandles teoriens egentlige mening radikalt. Kongens politiske krop (som med Plowdens ord “ikke kan ses
eller røres”, og “eftersom den mangler barndom og alderdom og alle
de andre skavanker, som en naturlig krop er underlagt”, så opnår den
dødelige krop herlighed ved at blive forbundet med den politiske)
hidrører i sidste instans fra kejserens kolos, men netop derfor kan den
ikke bare repræsentere den suveræne magts kontinuitet (sådan som
Kantorowicz og Giesey antog). Den må også og først og fremmest
repræsentere kejserens overskud af helligt liv, som bliver isoleret
gennem billedet og optaget i himmelen i det romerske ritual, eller
videregivet til efterfølgeren i det engelske og franske ritual. Men
dermed kommer meningen med metaforen om den politiske krop til at
dreje fra symbolet om evigheden af dignitas [værdighed] til cifret for
suverænitetens absolutte og ikke-menneskelige karakter. Formlerne le
mort saisit le vif [den døde besætter den levende] og le Roi ne meurt
jamais [kongen dør aldrig] skal forstås på en langt mere bogstavelig
måde, end man plejer: ved den suverænes død er det det hellige liv,
hvorpå hans magt var grundlagt, der beklæder efterfølgerens person.
De to formler indebærer kun den suveræne magts kontinuitet i det
omfang, de kan udtrykke dens absolutte karakter gennem den dunkle
forbindelse til det liv, der kan dræbes og ikke ofres.
Det er derfor, at Bodin, der er den moderne suverænitets skarpeste
teoretiker, kan fortolke den maksime, som ifølge Kantorowicz udtrykker den politiske magts evighed, i forhold til magtens absolutte natur.
I sjette bog af La République skriver Bodin: “Derfor siger man i dette
kongedømme, at kongen aldrig dør: det er et gammelt ordsprog, som
klart beviser, at kongedømmet aldrig har været et valgkongedømme,
samt at kongen ikke har sit scepter fra paven eller fra ærkebiskoppen
af Rheims eller fra folket, men alene fra Gud” (Bodin, s.985).
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5.7
Hvis symmetrien mellem suverænens krop og homo sacers, som
vi hidtil har forsøgt at tydeliggøre, er rigtig, så må vi kunne finde
analogier og sammenhæng i disse to kroppes juridisk-politiske status,
selvom de tilsyneladende er så langt fra hinanden. En første og umiddelbar overensstemmelse finder man i den sanktion, som rammer ved
drabet på suverænen. Vi ved, at drabet på homo sacer ikke er noget
mord (parricidi non damnatur). Nuvel, der gives ikke nogen ordning,
hvori drabet på suverænen altid bare har kunnet rubriceres som et
mord (heller ikke i dem, hvor drabet altid har udløst en dødsstraf). Det
udgør i stedet en særlig forbrydelse, som (efter at begrebet maiestas
fra og med Augustus knyttes alt snævrere til kejserens person) bliver
defineret som majestætsfornærmelse, crimen lesae maiestatis. Ud fra
vort synspunkt er det lige meget, om drabet på homo sacer må anses
for at være mindre end et mord, og det på suverænen som mere end
et mord: det afgørende er, at i begge tilfælde bekræfter drabet på
et menneske ikke et mords faktiske karakter. Når vi så sent som i
kong Carlo Alberto af Savoyens forfatning kan læse, at “suverænens
person er hellig og ukrænkelig”, så er det nødvendigt at lade disse
særlige tillægsord klinge som et ekko af den hellighed, der hidrører
fra homo sacers dræbelige liv.
Også det andet karaktertræk, som definerer homo sacers liv, dvs. at
han ikke kan ofres i de former, som ritualet eller loven har forudset,
genfinder vi således til punkt og prikke i forhold til suverænens
person. Michael Walzer har gjort den iagttagelse, at for datidens mennesker bestod det uhyrlige i det brud, som udløstes af halshugningen
af Ludvig XVI den 21. januar 1793, ikke så meget i det faktum, at
en monark var blevet dræbt, som i det, at han var blevet udsat for
en proces og henrettet som udførelse af en domsfældelse om dødsstraf (Walzer, s.184-185). Endnu i de moderne forfatninger overlever
der sekulariserede spor fra det ikke-offerbare ved suverænens liv i
det princip, ifølge hvilket statsoverhovedet ikke kan udsættes for
en ordinær retssag. I den amerikanske forfatning indebærer f.eks.
impeachment en særlig bedømmelse udført af senatet under forsæde
af chief justice, en dom, som kun kan fældes for “high crimes and
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misdemeanors”, og hvis konsekvens alene indebærer nedlæggelsen af
embedet og ikke nogen retslig straf. De jakobinere, der i 1792 under
diskussionerne i Konventet ønskede, at kongen blot skulle dræbes
uden proces, pressede, også selvom de sandsynligvis ikke var klar
over det, til det yderste deres troskab over for det princip om det
hellige livs ikke-offerbarhed, at enhver må kunne dræbe et sådant
liv uden at begå mord, men at det ikke kan udsættes for de gængse
former for henrettelse.
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6
Bandet og ulven

6.1
“Hele tilrettelæggelsen af helligheden <Sazertät> viser, at den ikke er
groet på en ordnet retstilstands jord, men rækker tilbage til en periode
af før-statsligt liv. Den er et brudstykke fra de indoeuropæiske folks
urtid. [...] Den gammelgermanske og gammelnordiske oldtid giver os
mulighed for at betragte den fredløse og skovgængeren (Waldgänger af
wargus, vargr, dvs. ulven, også i religiøs forstand: ulven i helligdommen
vargr i veum) som den ubetvivlelige bror til den romerske homo sacer.
[...] Det, som man i den romerske oldtid anså for at være en umulighed,
at dræbe den forviste uden dom og ret, har været en ubetvivlelig
virkelighed for den germanske oldtid [...]” (Jhering, s.281ff.).
Rudolph von Jhering var den første, der med disse ord sammenførte
homo sacers skikkelse med wargus, varulven, og med den fredløse
fra den gamle germanske ret. Han placerede således sacratio som en
baggrund for den lære om fredløshed, der i midten af det nittende
århundrede var blevet udarbejdet af germanisten Eduard Wilda. Ifølge
Wilda byggede den oldgermanske ret på begrebet fred (Fried) og på
en tilsvarende udelukkelse fra fællesskabet af misdæderen, der derfor
måtte blive fredløs, og som sådan kunne dræbes af enhver, uden
at der blev begået mord. Det middelalderlige band viser lignende
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karaktertræk: banditten kunne dræbes, “at bandlyse nogen betyder,
at enhver kan gøre vold mod vedkommende” (bannire idem est
quod dicere quilibet possit eum offendere; Cavalca, s.42), eller endda
blive anset for allerede død: “Enhver, der er bandlyst fra byen ved
dødsstraf, må behandles som en død” (exbannitus ad mortem de
sua civitate debet haberi pro mortuo; ibid., s.50). Germanske og
angelsaksiske kilder angiver grænsepositionen for den bandlyste,
banditten, og definerer ham som en menneske-ulv (wargus, wervolf,
latin garulphus, hvoraf det franske loup garou kommer, il lupo mannaro på italiensk: den store stygge ulv); således bruger den saliske
lov og den ripuariske lov formlen wargus sit, hoc est expulsus i en
betydning, der minder om sacer esto, der jo tillod drabet på homo
sacer, mens lovene (af 1030-1035) udstedte af Edvard Bekenderen
definerer banditten som wulfesheud (ulvehoved) og sammenligner
ham med en varulv: “Han bærer et ulvehoved fra den dag af, han
er blevet udstødt, hvad englænderne kalder wulfesheud” (lupinum
enim gerit caput a die utlagationis suae, quod ab anglis wulfesheud
vocatur). Det, der i den kollektive underbevidsthed skulle forblive et
hybridt monster mellem menneske og vilddyr, splittet mellem skov
og by, varulven, er således oprindeligt en gestaltning af den, der er
blevet bandlyst fra fællesskabet. Om vedkommende bliver defineret
som menneske-ulv eller bare ulv (udtrykket caput lupinum har form
af en retslig vending), bliver her afgørende.
Bandittens liv udgør – ligesom homo sacers – ikke et stykke vild
natur uden noget forhold til retten eller byen; det er i stedet en tærskel
af uskelnelighed og en passage fra dyr til menneske, fra physis til
nomos, fra udelukkelse til indoptagelse: loup garou, netop den store
stygge ulv, hverken menneske eller vilddyr, som på paradoksal måde
bor i begge verdner uden at tilhøre nogen af dem.

6.2
Det er kun i dette lys, at Thomas Hobbes’ mytologem om naturtilstanden får sin egentlige mening. Som vi har set, udgør naturtilstanden
ikke nogen virkelig epoke, der kronologisk ligger før grundlæggelsen
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af bystaten, men et princip indlejret i denne, som kommer til syne, i
det øjeblik hvor man anser bystaten for at være tanquam dissoluta
(følgelig noget i retning af en undtagelsestilstand), så når Hobbes
begrunder suveræniteten ved hjælp af en henvisning til homo homini
lupus, må man med ulv forstå et ekko af wargus og af caput lupinum
fra Edvard Bekenderens love: altså ikke bare vildt dyr (fera bestia)
og naturligt liv, men snarere en zone af uskelnelighed mellem det
menneskelige og vilddyret, den store stygge ulv, det menneske,
der forvandler sig til ulv, og den ulv, der bliver menneske, dvs.
bandit, homo sacer. Hobbes’ naturtilstand udgør ikke nogen før-retslig
tilstand, der står helt og aldeles ligegyldig over for byens ret, men
den undtagelse og den tærskel, der konstituerer den og bebor den.
Den er ikke så meget alles krig mod alle, som mere nøjagtigt en
tilstand, hvori enhver bl.a. er nøgent liv og homo sacer, enhver er
med andre ord wargus, gerit caput lupinum. Og denne ulvegørelse
af mennesket og menneskeliggørelse af ulven er mulig hvert øjeblik
i undtagelsestilstanden, i dissolutio civitatis [den opløste bystat].
Det er kun denne tærskel, som hverken er det blotte naturlige liv
eller det sociale liv, men det nøgne liv eller det hellige liv, der udgør
suverænitetens altid tilstedeværende og virksomme forudsætning.
I modsætning til hvad vi, de moderne, har vænnet os til at forestille
os som politikkens rum under betegnelsen borgerrettigheder, fri
vilje og samfundspagt, så er det kun det nøgne liv, der er autentisk
politisk ud fra suverænitetens synspunkt. Det er derfor, at grundlaget
for den suveræne magt hos Hobbes ikke skal søges i undersåtternes
frie afhænding af deres naturret, men snarere i opretholdelsen fra
suverænens side af sin naturlige ret til at gøre hvad som helst i forhold
til enhver, hvad der nu fremstår som retten til at straffe. Hobbes
skriver:
“Dette er grundlæggelsen af den ret til at straffe, som bliver udøvet i
ethvert samfund. For undersåtterne gav ikke suverænen den ret; det var
kun ved at nedlægge deres, at de gav suverænen styrke til at bruge hans
egen, sådan som han måtte finde det fornødent til forsvar for dem alle:
således blev den ikke givet, men overladt ham, og ham alene; og (med
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undtagelse af de begrænsninger, som er blevet sat for ham af naturloven)
så hel som i den rene naturtilstand, og i tilstanden af alles krig mod alle.”
(Hobbes 2, s.214, [Agamben understreger. Min oversættelse])

Strafferettens særlige status, der fremstår som naturtilstandens
overlevelse i statens eget hjerte, svarer hos undersåtterne ikke til
evnen til at være ulydig, men til at modstå den vold, der udøves
mod ens egen person, “eftersom [...] intet menneske kan anses for
at være bundet af en overenskomst om ikke at skulle modstå vold;
og følgelig kan det ikke medgives, at nogen afhændede retten til at
gøre vold mod sin egen person til en anden” (ibid.). Den suveræne
vold er i sandhed ikke grundlagt på nogen overenskomst, men på
den eksklusive indoptagelse af det nøgne liv i staten. Og ligesom den
suveræne magts første og umiddelbare reference i denne forstand er
det liv, der kan dræbes og ikke ofres, som derfor har sit paradigme i
homo sacer, således er den store stygge ulv i suverænens person den
menneske-ulv i mennesket, der til stadighed bebor bystaten.
I en af Marie de France’s smukkeste lais, Bisclavret, fremstilles på
en usædvanlig levende måde varulvens særlige natur som overgangstærskel
mellem natur og politik, vilddyrsverden og menneskelig verden, samtidig med
at der knyttes en snæver forbindelse mellem den og suverænen. Denne lai
beretter om en baron, som står sin konge ganske nær (de sun seinur esteit
privez; vers 19), men som hver uge, efter at have skjult sine klæder under en
sten, forvandles til en varulv (bisclavret) i tre dage og lever i skoven af bytte
og rov (al plus espés de la gaudine / s’i vif de preie e de ravine). Det lykkes
for hans hustru, som aner noget, at aflokke ham en bekendelse om dette
hemmelige liv, og hun overtaler ham til at afsløre for sig, hvor han skjuler sit
tøj, skønt han ved, at skulle han miste det, eller blev han overrasket, mens
han iklædte sig det, så ville han forblive ulv for bestandigt (kar si jes eusse
perduz / ede ceo feusse aparceuz / bisclavret sereie a tuz jours). Ved at benytte
sig af en medsammensvoren, der således bliver hendes elsker, fjerner kvinden
klæderne fra deres gemmested, og baronen må forblive varulv for bestandigt.
Afgørende er her den detalje, som allerede var blevet bekræftet af Plinius i
beretningen om en mand af Anthus-slægten (Nat. Hist., VIII 81f.), der vedrører
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metamorfosens midlertidige karakter knyttet til muligheden af at aflægge
sig menneskedragten samt uset at iklæde sig den igen. Forvandlingen til
varulv svarer fuldstændigt til undtagelsestilstanden, under hvis varighed (der
nødvendigvis er begrænset) bysamfundet opløses, og menneskene træder ind
i en zone, hvor de ikke er til at skelne fra vilddyr. I beretningen genfinder vi i
øvrigt nødvendigheden af særlige formelle kendetegn, der angiver indgangen
i, eller udgangen fra, zonen af forskelsløshed mellem det vilde og det menneskelige (hvilket svarer til den klare proklamation af undtagelsestilstanden
som formelt adskilt fra normen). Også i vor tids folkesagn bekræftes denne
nødvendighed af de tre slag, som varulven skal slå på gadedøren, mens han
er ved at blive menneske igen, før der bliver åbnet for ham:
“Når de banker på døren første gang, må konen ikke lukke op. Hvis
hun gjorde det, ville hun få sin mand at se helt som ulv, og han ville
æde hende og forsvinde i skovene for stedse. Når de banker anden
gang, må konen endnu ikke lukke op, for så ville hun få sin mand at
se med menneskekrop og ulvehoved. Først når der bankes tredje gang,
kan hun åbne døren, for så er han helt forvandlet, ulven er forsvundet
og manden fra før kommet til syne.” (Carlo Levi, s.91)
Også den særlige nærhed mellem varulv og suveræn genfindes i øvrigt i
fortællingen: Det fortælles i førnævnte lai, at kongen en dag drog på jagt
i den skov, hvor Bisclavret levede, og de løse hunde fandt straks frem til
menneskeulven. Men så snart Bisclavret ser suverænen, så løber han hen
imod ham og griber fat i hans stigbøjle, alt mens han omklamrer hans ben
og fødder, som anråbte han om barmhjertighed. Kongen bliver forbløffet
over vilddyrets menneskelighed (“Dette vilddyr har dømmekraft og fornuft
/ [...] jeg skal bringe fred til dette dyr / og for i dag vil jeg ikke jage mere”)
og fører det til hoffet for at leve sammen med det, og de bliver uadskillelige.
Herefter følger det uundgåelige møde med den forhenværende hustru samt
kvindens straf. Men det vigtige er, at Bisclavret til sidst bliver menneske igen,
og at forvandlingen finder sted i suverænens egen seng.
Nærheden mellem tyrannen og menneskeulven genfindes også i Platons
Staten (565 D), hvor forvandlingen af beskytteren til tyran bliver sammenlignet
med den arkadiske myte om Zeus:
129

Giorgio Agamben

Homo Sacer

“Hvorledes begynder nu en formynder at forvandle sig til en tyran?
[...] når formynderen begynder at gøre det samme som manden i den
myte, der fortæller om den lykæiske Zeus’ helligdom i Arkadien [...]
Den fortæller, at den, der har smagt blot et stykke af menneskelige
indvolde, som er hakket i stykker sammen med andre indvolde af andre
offerdyr, han må nødvendigvis blive forvandlet til en ulv. [...] Går det
nu ikke på samme måde med den leder af demos, der når han har fået
mængden til blindt at lystre sig, ikke skåner sine egne stammefrænders
blod [...]: mon det ikke er nødvendigt, [...] at en sådan mand derefter
enten må blive dræbt af sine fjender eller også må herske som tyran
og fra menneske forvandles til ulv?” [Korrigeret oversættelse]

6.3
Tiden er derfor nu inde til at genlæse myten om den moderne
stats grundlæggelse fra Hobbes til Rousseau, og gøre det forfra.
Naturtilstanden er i sandhed en undtagelsestilstand, hvori bystaten
dukker op et øjeblik (der både er et kronologisk interval og et
tidløst moment) tanquam dissoluta. Grundlæggelsen er således ikke
en begivenhed, der fuldbyrdes én gang for alle i fortiden, in illo
tempore, men den er til stadighed virksom i det civile samfund i form
af den suveræne afgørelse. Den henviser på sin side umiddelbart til
borgernes liv (og ikke til den frie vilje), der således fremstår som det
oprindelige politiske element, politikkens Urphänomenon: dette liv
er imidlertid ikke blot det naturlige reproduktive liv, grækernes zoe,
og heller ikke bios, en kvalificeret form for liv; det er snarere homo
sacers og wargus’ nøgne liv, en zone af uskelnelighed og fortsat
overgang mellem menneske og dyr, mellem natur og kultur.
Det er derfor, at den tese, der i slutningen af bogens første del
blev fremlagt på et logisk-formelt plan, ifølge hvilket det oprindelige
juridisk-politiske forhold er bandet, ikke blot er en tese om suverænitetens formale struktur, men også en tese med væsenskarakter,
eftersom det, bandet sammenholder, netop er det nøgne liv og den
suveræne magt. Det er nødvendigt uden forbehold at tage afsked
med alle forestillinger om den oprindelige politiske handling som en
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kontrakt eller en konvention, der skulle kunne angive overgangen
fra natur til stat på en tydelig og endelig måde. Der er i stedet for
her en langt mere sammensat zone af uafgørlighed mellem nomos
og physis, og eftersom den statsmæssige binding har taget form af
bandet, så er denne binding også altid allerede ikke-statsmæssighed
og pseudonatur, og naturen fremstår altid allerede som nomos og
undtagelsestilstand. En sådan misforståelse af Hobbes’ mytologem
ved termen kontrakt i stedet for termen band har dømt demokratiet
til impotens, hver gang det drejede sig om at tage problemet vedrørende den suveræne magt op, og samtidig har den gjort demokratiet
konstitutivt ude af stand til rigtigt at tænke en ikke-statsmæssig
politik i moderniteten.
Overladelsens forhold, abandonneringen, er da også så tvetydig, at
intet er sværere end at løsgøre sig fra den. Bandet er i al væsentlighed
en magt til at overlade noget til sig selv, dvs. magten til at opretholde
en relation til en forudsætning, der ikke selv er afledt. Det, der er
underlagt en bandlysning, er overladt til sin egen adskilthed, og
samtidig er det udleveret til et forgodtbefindende fra den side, der har
forladt det: Det er udelukket og inkluderet, afskediget og indfanget på
en og samme gang. Den årelange diskussion inden for den juridiske
historieskrivning mellem dem, der opfatter eksilet som en straf, og
dem, der i stedet for opfatter det som en ret og en beskyttelse (allerede
i slutningen af den romerske republiks tid tænker Cicero eksilet ved
at stille det over for straffen: “eksilet er nemlig ikke nogen straf, men
et tilflugtssted og en havn i forhold til straffen” (exilium enim non
supplicium est, sed perfugium portusque supplicii, Pro Caec., 34), har
sin rod i denne tvetydighed ved det suveræne band. Såvel i Grækenland
som i Rom angiver vort ældste vidnesbyrd, at mere oprindelig end en
modstilling mellem ret og straf er en betingelse, “som hverken kan
kvalificeres som en udøvelse af en ret eller som en straffesituation”
(Crifò 2, s.11), der har at gøre med den, der drager i eksil som følge
af et begået drab, eller med den, som mister statsborgerskabet, fordi
vedkommende bliver borger i en allieret bystat, en civitas foederata,
som nyder godt af ius exilii [eksilets ret].
Hvor livet for den landflygtige eller for den, der er “forment vand
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og ild” (aqua et igni interdictus), grænser op til homo sacers liv,
der kan dræbes og ikke ofres, er der en zone af uskelnelighed, som
angiver en oprindelig politisk relation, der er mere oprindelig end
Carl Schmitts modstilling af ven og fjende, af medborger og fremmed.
Det udenforstående, ekstrarieteten, ved den, som befinder sig i det
suveræne band, er mere inderlig og nær ved begyndelsen end den
fremmedes fremmedhed (såfremt det ellers er muligt på denne måde
at videreudvikle den modsætning, som Festus får etableret mellem
extrarius, dvs. “den, der står uden for ildstedet, ofringen og retten”
(qui extra focum sacramentum iusque sit) og extraneus, dvs. “den,
der stammer fra et andet land og er en udlænding lig” (ex altera terra,
quasi exterraneus)).
På denne måde kan vi nu forstå førnævnte semantiske tvetydighed,
hvorved “i bandet, abandonneret” på italiensk oprindeligt betød såvel
“overladt nogens forgodtbefindende”, som “af egen drift, frivilligt”
(som vi kender det fra det italienske udtryk correre a bandono [løbe
uden binding]), mens bandit dækker såvel “udelukket, bandlyst” som
“åben for alle, med fri adgang” (som vi kender fra udtrykkene mensa
bandita [åbent bord] og a redina bandita [med frie tøjler]). Bandet er
i egentlig forstand den kraft, der både er tiltrækkende og frastødende,
og som forbinder den suveræne undtagelses to poler: det nøgne liv
og magten, homo sacer og suverænen. Det er kun derfor, at det kan
angive såvel suverænitetens værdighedstegn, insigniet, (“bandet,
som siden blev kaldt for standardt, fane, på italiensk confalone”,
Bandum, quod postea appellatus fuit Standardum, Guntfanonum,
italice Confalone; Muratori, s.442) som udelukkelsen fra fællesskabet.
Det er denne struktur for bandet, som vi må lære at genkende
i de politiske forhold og i de offentlige rum, hvori vi lever. Det
hellige livs bandlyste karakter er i bystaten mere intim end enhver
inderlighed og mere udvendig end enhver fremmedhed. Den er den
suveræne nomos, der betinger enhver anden norm, den oprindelige
spatiering, som muliggør og styrer enhver lokalisering og enhver
territorialisering. Og når livet i moderniteten på en alt klarere måde
befinder sig i centrum for den statslige politik (biopolitikken, som
den blev i Foucaults udgave), og når alle borgere i vor tid i en ganske
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særlig forstand, men på en meget reel måde, fremstår virtuelt som
homines sacri, så er det kun muligt, fordi bandets forhold lige siden
oprindelsen har udgjort den suveræne magts egentlige struktur.
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Såfremt det hellige liv udgør det oprindelige politiske element, så
bliver det nu forståeligt, hvordan Bataille har kunnet lede efter en
fuldendt udgave af suveræniteten i det liv, der befinder sig i dødens,
erotikkens, det helliges og luksussens ekstreme dimension, og
samtidigt lade den afgørende forbindelse, der sammenholder den
suveræne magt, stå utænkt hen (han skriver i den tredje del af den
bog, der var planlagt under titlen La Part maudite: “den suverænitet,
jeg taler om, har meget lidt at gøre med staternes”, Bataille 1, s.247).
Det er indlysende, at det, som Bataille forsøger at tænke her, er det
samme nøgne liv (eller hellige liv), som i bandets forhold udgør
suverænitetens umiddelbare reference, og det, at han har gjort krav
på det som en radikal erfaring, er netop, hvad der trods alt gør hans
forsøg eksemplarisk. Ved på denne måde, og uden at have været klar
over det, at have fulgt den impuls, som tilskynder moderniteten til at
gøre livet selv til indsatsen i de politiske kampe, har han forsøgt at give
selve det nøgne liv gyldighed af suveræn figur. I stedet for at anerkende
dets eminent politiske (ja, biopolitiske) karakter, så indskriver han
erfaringen med det delvis i det helliges sfære – i overensstemmelse
med antropologiens herskende skemaer dengang, som han havde
fra vennen Caillois, mistolket til oprindeligt at være tvetydig, ren
og beskidt, frastødende og tiltrækkende – og delvis i subjektets
inderlighed, som livet åbner sig for, hver gang i privilegerede eller
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mirakuløse øjeblikke. I begge tilfælde, i den rituelle ofring såvel som
i det individuelle overskud, bliver det suveræne liv for ham bestemt
ved en øjeblikkelig overskridelse af forbuddet mod at dræbe.
På denne måde får Bataille umiddelbart forvekslet det hellige
menneskes politiske krop, der er absolut dræbelig og absolut ikkeofferbar, som han indskriver i undtagelsens logik, med den ofrede
krops prestige, der i stedet bestemmes af overskridelsens logik.
Selvom det er Batailles fortjeneste, om end ubevidst, atter at have
fremdraget sammenknytningen af det nøgne liv og suveræniteten,
så forbliver livet aldeles forhekset for ham, inden for det helliges
tvetydige cirkel. Ad den vej var der ikke andet muligt end en reel
eller farceagtig gentagelse af det suveræne band; og man forstår, at
Walter Benjamin har kunnet stigmatisere den forskning, der blev
drevet af gruppen Acéphale, med den kategoriske formulering: “De
arbejder for fascismen” (Vous travaillez pour le fascisme; ifølge Pierre
Klossowskis vidnesbyrd).
Bataille kan ganske vidst godt skimte det utilstrækkelige ved
ofringen samt det, at den i sidste instans er en “komedie” (“I offerhandlingen identificerer offergiveren sig med det dræbte dyr.
Således dør han, mens han ser sig selv dø, og på en eller anden måde
er han af egen vilje endog blevet forsonet med offervåbnet. Men det
er en komedie!”: Bataille 2, s.336). Men det, som det ikke lykkes for
ham at få styr på, er netop homo sacers nøgne liv (det ses af den
tiltrækning, som billederne af den unge henrettede kineser udøver
på ham, og som han udførligt kommenterer i Les larmes d’Eros), som
ofringens og erotikkens begrebsapparat ikke formår at behandle på
en udtømmende måde.
Det er Jean Luc Nancys fortjeneste at have påvist det tvetydige
ved Batailles offertænkning samt med eftertryk at have hævdet
begrebet om en “ikke-offerbar eksistens” mod enhver fristelse til
fordel for ofringen. Har vores analyse af homo sacer imidlertid
ramt plet, når den hævder, at Batailles definition af suverænitet
ved hjælp af overskridelse er begrænset i forhold til det dræbelige
livs virkelighed inden for det suveræne band, så må også begrebet
om det “ikke-offerbare” være utilstrækkeligt til at få styr på den
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vold, som er på færde i den moderne biopolitik. Homo sacer er
da også ikke-offerbar og kan ikke desto mindre dræbes af enhver.
Det nøgne livs dimension, som udgør referencen for den suveræne
vold, er mere oprindelig end modsætningen offerbar/ikke-offerbar
og peger i retningen af en idé om det hellige, som ikke længere
lader sig absolut bestemme gennem parret ofringsegnet/ofring ud
fra de af ritualet foreskrevne former (der ikke havde noget dunkelt
over sig i de samfund, som kendte til ofring). Princippet om livets
hellighed har i moderniteten jo også frigjort sig helt og aldeles fra
offerideologien, og betydningen af ordet hellig fortsætter i vores
kultur homo sacers semantiske historie og ikke ofringens historie
(heraf det utilstrækkelige ved de afmystificeringer af offerideologien,
der foreslås fra flere sider, selvom de er rigtige nok). Hvad vi i dag
står over for, er nemlig et liv, der som sådan bliver udsat for en vold
uden fortilfælde, men netop i de mest profane og banale former.
Vor tid er en sådan, hvor en friweekend frembringer flere ofre på
Europas motorveje end et felttog; men at tale i den forbindelse om
en “autoværnets hellighed” udgør indlysende nok en bestemmelse
ved hjælp af en antifrase (La Cecla, s.115).
Det er ud fra dette synspunkt, at det udgør en uansvarlig historiografisk forblindelse at have villet bibringe udryddelsen af jøderne
en offerglans ved hjælp af termen “holocaust”. Jøden under nazismen
udgør den privilegerede negative reference for den nye biopolitiske
suverænitet, og som sådan er vedkommende et umiskendeligt tilfælde
af homo sacer i betydningen af et liv, der kan dræbes og ikke ofres.
Drabet på jøden udgør derfor, som vi skal se, ikke nogen fuldbyrdelse
af en dødsstraf og heller ikke en ofring, men blot gennemførelsen
af en ren “dræbelighed”, der indgår i jødetilstanden som sådan. Den
sandhed, der var svær at acceptere for ofrene selv, men som vi ikke
desto mindre skal have mod til ikke at tildække med offerslør, går
ud på, at jøderne ikke blev udryddet under nogen gal og gigantisk
holocaust, men bogstaveligt talt, i overensstemmelse med hvad Hitler
havde annonceret, “som lus”, dvs. som nøgent liv. Den dimension,
hvori udryddelsen har fundet sted, er hverken religionen eller retten,
men biopolitikken.
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Såfremt det er rigtigt, at den figur, som fremføres i vor tid, består i
et liv, der ikke kan ofres, men som dog er blevet dræbeligt i et hidtil
ukendt omfang, da angår homo sacers nøgne liv os på en særlig
måde. Det hellige udgør et flugtpunkt, der stadigvæk er til stede
i samtidens politik, men som flytter sig mod zoner, der hele tiden
bliver mere omfattende og dunkle, indtil de bliver sammenfaldende
med borgernes eget biologiske liv. Hvis der i dag ikke længere gives
en forudbestemt gestaltning af homo sacer, så er det måske, fordi vi
alle virtuelt er homines sacri.
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LEJREN SOM BIOPOLITISK PARADIGME
FOR DET MODERNE

1
Livets politisering

1.1
De sidste år af sit liv begyndte Michel Foucault, mens han arbejdede på
seksualitetens historie og afslørede magtens anordninger også på dette
felt, at orientere sin forskning med stigende eftertryk i retning af det,
som han kaldte bio-politik, dvs. i retning af den voksende inddragelse
af menneskets naturlige liv i magtens mekanismer og beregninger. I
slutningen af Viljen til viden opsummerer han, som vi allerede har set,
den proces, hvorigennem livet bliver et satsningsområde for politikken
på tærsklen til den moderne tidsalder, og han sammenfattede den i en
eksemplarisk formulering: “I tusindvis af år forblev mennesket, hvad
det var for Aristoteles: et levende dyr, der også har evne til politisk
eksistens; det moderne menneske er et dyr, i hvis politik dets eget
liv som levende væsen er sat på spil.” (Foucault 1, s.158). Ikke desto
mindre blev Foucault indtil sin død ihærdigt ved med at undersøge
de “subjektiveringsprocesser”, som – i overgangen fra den antikke
verden til den moderne – fører den enkelte til at genstandsmæssiggøre
sit eget jeg og konstituere sig som subjekt ved samtidigt at binde sig
til en ydre kontrolmagt. Han overførte ikke sit arbejdsområde, sådan
som man kunne have forventet det, til det, som måtte fremstå som
den moderne biopolitiks område par excellence: de store totalitære
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staters politik i det 20. århundrede. Den forskning, der var blevet
påbegyndt med rekonstruktionen af le grand enfermement [den store
indespærring] i hospitaler og fængsler, endte ikke med en analyse af
koncentrationslejren.
På den anden side skulle Hannah Arendts indgående undersøgelser,
som hun i den anden efterkrigstid viede de totalitære staters strukturer,
have en begrænsning, så består den netop i manglen på ethvert
biopolitisk perspektiv. Arendt så ganske tydeligt det knudepunkt
mellem totalitært herredømme og den særlige livstilstand, som udgøres
af lejren (hun skriver i “Social Science Techniques and the Study of
Concentration Camps” [1950], et forskningsprogram, hun desværre
ikke fik fulgt op: “Alle totalitære staters højeste mål er ikke blot den
åbent vedgåede, vidtrækkende ambition om verdensherredømme,
men også det aldrig vedgåede og umiddelbart virkeliggjorte forsøg
på totalt herredømme. Koncentrationslejrene udgør laboratorier for
eksperimentet med totalt herredømme, for eftersom menneskenaturen
nu er, hvad den er, så kan dette mål kun tilvejebringes under ekstreme
betingelser, hvor det menneskelige bliver et helvede” (Arendt 2, s.240)).
Hvad hun imidlertid ikke så, var, at processen på en eller anden måde
er modsatrettet, og at det netop er den radikale forvandling af politik
til at være rummet for det nøgne liv (dvs. lejren), der har legitimeret
og nødvendiggjort det totale herredømme. Det er kun, fordi politik
i vor tid er blevet fuldgyldig biopolitik, at den har kunnet udbygge
sig selv som totalitær politik i et hidtil ukendt omfang.
At disse to forskere, Arendt og Foucault, som måske med størst
skarphed har tænkt vor tids politiske problem, ikke har formået at krydse
deres perspektiver, udgør givetvis et tegn på vanskelighederne ved dette
problem. Begrebet om “nøgent liv” eller “helligt liv” udgør den lutring,
hvorigennem vi må forsøge at få deres synspunkter til at konvergere.
Der tilkommer det nøgne liv og dets afledninger (det biologiske liv,
seksualiteten osv.) i det moderne en uigennemsigtighed, som det er
umuligt at ophæve uden at blive bevidst om deres politiske karakter.
Efter at den er indtrådt i intim symbiose med det nøgne liv, har den
moderne politik omvendt mistet den forståelighed, som vi fortsat synes
er karakteristisk for den klassiske politiks juridisk-politiske opbygning.
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1.2
Karl Löwith var den første, der bestemte den grundlæggende karakter
ved de totalitære stater, som en “politisering” af livet, og samtidig
gjorde han opmærksom på den mærkværdige nærhed mellem demokrati og totalitarisme:
“En sådan neutralisering af de politisk relevante forskelle samt udskydelsen af beslutningerne om dem har siden tredjestandens frigørelse
og dannelsen af det borgerlige demokrati og dettes videre forandring
til industrielt massedemokrati udviklet sig til det afgørende punkt, hvor
demokratiet nu slår over i sin modsætning: i en total politisering af alt,
også af de tilsyneladende mest neutrale livsområder. Således opstod
der i det marxistiske Rusland en arbejderstat, ‘der er mere statslig
og mere intenst statslig end Enevældens stat nogensinde har været’
(Schmitt), i det fascistiske Italien en korporativ stat, der ud over det
nationale arbejde også har givet normer for Il dopolavoro [egtl. “efter
arbejde”] og for hele det åndelige liv, samt i det nationalsocialistiske
Tyskland en fuldstændigt gennemorganiseret stat, der oven i købet
også har politiseret det hidtil privat forblevne liv gennem racelove
o.lign.” (Löwith, s.33)

Nærheden mellem massedemokrati og totalitære stater har imidlertid
ikke haft form af et pludseligt omslag (som Löwith synes at antage i
forlængelse af Schmitt): før den dukkede op på så bydende en måde
i det forgangne århundrede, løb biopolitikkens flod, som fører homo
sacers liv med sig, på en underjordisk, men fortsat måde. Det er,
som om enhver afgørende politisk begivenhed altid har to sider fra
og med et bestemt punkt: de områder, friheder og rettigheder, som
individerne vinder i deres konflikt med centrale magter, forbereder
hver gang simultant en tavs, men voksende indskrivning af deres liv
i den statslige ordning, hvorved de således leverer en ny og mere
frygtindgydende platform til den suveræne magt, som de ville gøre
sig fri af. For at forklare den betydning, som kønnet har fået som
tema for politiske konflikter, skriver Foucault:
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“‘Retten’ til livet, til legemet, til lykken, til behovstilfredsstillelsen, ‘retten’
til, hinsides enhver undertrykkelse eller ‘fremmedgørelse’, at genfinde
alt det, man er, og alt det, man kan blive, denne ‘ret’, der ville have
været uforståelig for det klassiske retssystem, blev det politiske svar
på alle disse nye magtprocedurer [...]” (Foucault 1, s.160, [korr. overs.])

Det er en kendsgerning, at selve kravet på et nøgent liv i de borgerlige
demokratier bevirker, at det private opnår en forrang over for det
offentlige, og at de individuelle frihedsrettigheder opnår den i forhold
til de kollektive pligter, mens det samme krav i de totalitære stater
i stedet bliver til det afgørende politiske kriterium og til emnet
frem for noget for suveræne beslutninger. Og det er kun, fordi det
biologiske liv med dets behov overalt var blevet det politisk afgørende
faktum, at det er muligt at forstå den ellers uforklarlige hastighed,
hvormed de parlamentariske demokratier i forrige århundrede har
kunnet slå om i totalitære stater, og de totalitære stater har kunnet
forvandle sig næsten uden kontinuitetsvanskeligheder til parlamentariske demokratier. I begge tilfælde blev disse omslag fuldbyrdet i
en kontekst, hvor politikken allerede i lang tid havde forvandlet sig
til biopolitik, hvori satsningen nu blot bestod i at bestemme, hvilken
form for organisation der måtte forekomme mest effektiv til at sikre
behandlingen, kontrollen og nydelsen af det nøgne liv. De traditionelle
politiske skillelinjer (såsom dem mellem højre og venstre, liberalisme
og totalitarisme, privat og offentligt) har mistet deres tydelighed og
deres forståelighed, og de er trådt ind i en zone af uskelnelighed,
efter at deres grundlæggende reference er blevet det nøgne liv. Også
de eks-kommunistiske ledende klassers pludselige skred over i den
mest yderliggående racisme (såsom i Bosnien med programmet for
“etnisk udrensning”) samt genfødslen af nye former for fascisme i
Europa har deres rod i dette forhold.
Sideløbende med biopolitikkens fremkomst oplever man således
en flytning og en gradvis udvidelse hinsides undtagelsestilstandens
grænser af den beslutning over det nøgne liv, som suveræniteten
bestod af. Hvis der i hver moderne stat findes en skillelinje, som
angiver det punkt, hvor en ren afgørelse om livet bliver til en afgørelse
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om døden, så biopolitikken på denne måde kan slå over i thanatopolitik, da fremstår denne linje i dag ikke som en fast grænse, der
adskiller to indbyrdes klart forskellige zoner; den er snarere en linje i
bevægelse, som flytter sig til zoner af det sociale liv, der efterhånden
bliver mere og mere omfattende, hvorved suverænen indgår i en
fortsat mere intim symbiose, ikke bare med juristen, men også med
lægen, med videnskabsmanden, med eksperten, med præsten. På
de efterfølgende sider skal vi forsøge at vise, at nogle af de grundlæggende begivenheder i modernitetens politiske historie (såsom
menneskerettighedserklæringen) samt andre, der i stedet synes at
repræsentere en uforståelig indtrængen af biologisk-videnskabelige
principper i den politiske orden (såsom den nationalsocialistiske
eugenetik med dens udryddelse af “livsuværdigt liv” eller den nuværende diskussion om normative hjernedødskriterier), kun finder deres
sande mening, såfremt de sammenholdes med den fælles biopolitiske
(eller thanatopolitiske) kontekst, som de tilhører. Det er ud fra dette
perspektiv, at lejren, det rene, absolutte og uovertrufne biopolitiske
rum (fordi det udelukkende er grundlagt på undtagelsestilstanden)
kommer til syne som det skjulte paradigme for modernitetens politiske
rum, hvis forvandlinger og forklædninger vi må lære at genkende.

1.3
Den første registrering af det nøgne liv som nyt politisk subjekt er
allerede underforstået i det dokument, som alle er enige om at lægge
til grund for det moderne demokrati: den kongelige forordning om
Habeas corpus af 1679. Uanset oprindelsen til denne formel, som
man allerede kan møde i det trettende århundrede for at sikre sig
den fysiske tilstedeværelse af en person i en retssal, så er det bemærkelsesværdigt, at det centrale hverken er de feudale relationer og
friheders gamle subjekt, eller den fremtidige borger, citoyen, men det
blotte og bare legeme, corpus. Da Johan uden Land i 1215 bevilgede
sine undersåtter Magna Carta, henvendte han sig til “ærkebiskopper,
biskopper, abbeder, jarler, baroner, grever, provster, embedsmænd
og retstjenere”, til “byer, købstæder, landsbyer”, og mere alment
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til “de frie mænd i vort kongerige”, så de kan nyde deres “gamle
friheder og frie sædvaner”, såvel som dem, han nu netop godkender.
Artikel 29, som er omhyggelig med at garantere undersåtterne fysisk
frihed, lyder: “Ingen fri mand (homo liber) må arresteres, fængsles,
fratages sit gods eller placeres uden for loven (utlagetur), eller på
anden måde udsættes for overlast. Vi vil ikke håndspålægge ham
eller tillade andre at håndspålægge ham (nec super eum ibimus, nec
super eum mittimus), undtagen efter en lovlig dom udsagt af hans
ligemænd i overensstemmelse med rigets lov”. Analogt hermed bærer
en gammel writ, der indleder Habeas corpus, og som skulle sikre,
at den anklagede var til stede under processen, titlen de homine
replegiando (eller repigliando).
Lad os nu se på formuleringen i den writ, som retsdokumentet af
1679 generaliserer og forvandler til lov: “Vi befaler dig, at kroppen
X, der befinder sig i jeres varetægt, som det kaldes, bliver fremvist
for os her i Westminster sammen med grunden til fængslingen og
tilbageholdelsen, uanset hvilket navn X måtte lyde.” (Praecipimus
tibi quod corpus X, in custodia vestra detentum, ut dicitur, una cum
causa captionis et detentionis, quodcumque nomine idem X censeatur
in eadem, habeas coram nobis, apud Westminster, ad subjiciendum).
Der er ikke noget, der bedre end denne formel tillader at måle
forskellen mellem den antikke og middelalderlige frihed og den frihed,
der ligger til grund for det moderne demokrati: det er ikke det fri
menneske, med dets krav og status, og heller ikke bare mennesket
homo, men kroppen, corpus, som er det nye subjekt for politikken,
og det moderne demokrati bliver netop født som et krav på og en
fremvisning af denne “krop”: habeas corpus ad subjiciendum, du må
have en krop at fremvise.
Det skyldes givetvis tilfældighedernes spil, at det mellem de
forskellige juridiske procedurer, der skulle beskytte den individuelle
frihed, blev Habeas corpus, der fik lovform og på den måde måtte
blive uadskillelig fra det vestlige demokratis historie; dog er det lige
så sikkert, at det fremvoksende europæiske demokrati på denne måde
ikke placerede bios, borgerens kvalificerede liv, i centrum for sin kamp
mod enevælden, men zoe, det nøgne liv i al sin anonymitet, der som
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sådant blev indfanget af det suveræne band (jf. også de moderne
formuleringer i writ’en: The body of being taken [...] by whatsoever
name he may be called there in).
Hvad der nu skal op af de glemte fangehuller og frem i lyset for at
blive fremvist apud Westminster, er atter homo sacers krop, dvs. atter
det nøgne liv. Heri består det moderne demokratis styrke og samtidig
dets inderste modsigelse: det ophæver ikke det hellige liv, men slår
det i stykker og spreder det til hver enkelt krop, hvorved det bliver
til satsningsområdet for den politiske konflikt. Og her er roden til
dets hemmelige biopolitiske kald: Den, der senere skal fremstå som
rettighedernes bærer, og med et bemærkelsesværdigt oxymoron som
den nye suveræne undersåt (subiectus superaneus, det, der befinder
sig under og samtidigt højere oppe), kan kun konstituere sig som
en sådan ved at gentage den suveræne undtagelse og ved at isolere
corpus, det nøgne liv, i sig selv. Såfremt det er sandt, at loven har brug
for en krop for at være gyldig, hvis man i denne sammenhæng kan
tale om “lovens begær efter at have en krop”, så besvarer demokratiet
lovens begær ved at tvinge den til at tage vare på denne krop. Denne
tvetydige (eller polære) karakter ved demokratiet bliver så meget
tydeligere i Habeas corpus af den grund, at den oprindeligt var
rettet mod at sikre den anklagedes tilstedeværelse under processen
og dermed forhindre, at vedkommende kunne unddrage sig dom,
mens den i sin nye og definitive form omvendt forpligter sheriffen til
at fremvise den anklagedes krop og til at motivere vedkommendes
tilbageholdelse. Corpus er et dobbeltsidet væsen, bærer af såvel den
suveræne magts undersåt som af de individuelle frihedsrettigheder.
En sådan ny centralitet for “kroppen” inden for den politiskjuridiske terminologis område fandt sted samtidig med den mere
generelle proces, som tildeler corpus en så privilegeret position inden
for filosofi og videnskab i den barokke tidsalder fra Descartes til
Newton, fra Leibniz til Spinoza. Ikke desto mindre opretholder corpus
inden for den politiske refleksion en nær tilknytning til det nøgne liv,
også når det i Leviathan eller i Samfundspagten bliver den centrale
metafor for det politiske fællesskab. I den forbindelse er det meget
oplysende at se på den brug, Hobbes gør af ordet. Selvom det er
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rigtigt, at De homine skelner mellem en naturlig krop og en politisk
krop i mennesket (“mennesket er ikke kun en naturlig krop, men
også en krop for staten, det er så at sige del af den politiske krop”,
homo enim non modo corpus naturale est, sed etiam civitatis, id est,
ut ita loquar, corporis politici pars; Hobbes 3, s.1), så er det i De Cive
netop det dræbelige ved kroppen, der grundlægger såvel menneskenes
naturlige lighed som nødvendigheden af Commonwealth:
“Hvis vi således tager de voksne mennesker i betragtning, så ser vi,
hvor skrøbelig den menneskelige kropsbygning må være (og dens
forfald trækker enhver kraft, styrke og visdom med sig), og med hvor
stor lethed et meget svagt menneske kan dræbe et langt stærkere, så
er der ingen grund for nogen til at tro sig andre overlegen af natur
gennem en tillid til egne kræfter. De personer er lige, som kan gøre
lige de samme ting ved hinanden. Men dem, der kan gøre den højeste
ting, dvs. at dræbe, er indbyrdes lige af natur.” (Hobbes 1, s.93)

Den store metafor i Leviathan, hvis legeme er dannet af alles enkelte
legemer, skal forstås i dette lys. Det er undersåtternes absolut dræbelige kroppe, der danner den nye politiske krop i Vesten.
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2
Menneskerettighederne og biopolitikken

2.1
Hannah Arendt har givet følgende titel til det femte kapitel i sin bog om
imperialismen, der er helliget flygtningenes problem: “Nationalstatens
forfald og menneskerettighedernes ophør”. Denne bemærkelsesværdige formulering, der forbinder menneskerettighedernes skæbne
med nationalstatens, synes at indebære en idé om deres inderlige og
nødvendige forbindelse, som forfatterinden imidlertid lader stå hen.
Det paradoks, som Hannah Arendt tager sit udgangspunkt i, skyldes,
at den skikkelse – nemlig flygtningen – som skulle have legemliggjort
rettighedernes menneske par excellence, i stedet angiver den radikale
krise for dette begreb. Hun skriver: “Opfattelsen af menneskerettigheder grundlagt på antagelsen om menneskets eksistens som sådan
brød sammen i det øjeblik, da de, som hævdede at tro på begrebet,
for første gang blev konfronteret med mennesker, som sandelig havde
mistet alle øvrige kvaliteter og specifikke forhold undtagen det, at de
stadigvæk var menneskelige” (Arendt 3, s.299). I nationalstatens system
viser de såkaldt hellige og umistelige menneskerettigheder sig at være
uden ethvert forsvar og enhver virkelighed i samme øjeblik, det ikke er
muligt at håndhæve dem som borgerrettigheder i en stat. Ser man godt
efter, er dette også underforstået i den tvetydighed, som erklæringen
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af 1789 har i sin titel: Déclaration de droits de l’homme et du citoyen,
erklæring om rettigheder for mennesket og for borgeren. Her er det
ikke klart, om de to termer angiver to selvstændige virkeligheder, eller
i stedet danner et enhedssystem, hvori den første altid er indeholdt
og skjult i den anden. Hvad er det da for et forhold, der er på færde
mellem dem? Edmund Burkes bemærkning, ifølge hvilken han langt
foretrak sine “rettigheder som englænder” (Rights of an Englishman)
frem for de umistelige menneskerettigheder, får i dette perspektiv
en uanet dybde.
Hannah Arendt udvikler ikke forbindelsen mellem menneskerettigheder og nationalstat ud over nogle få afgørende antydninger, og
hendes anvisning er derfor forblevet uden følger. Den instrumentelle
betoning, der blev lagt på menneskerettighederne i den anden
efterkrigstid, og det voksende antal af erklæringer og konventioner
inden for overnationale organisationer endte med at forhindre en
autentisk forståelse af fænomenets historiske betydning. Nu er det
på tide at holde op med at betragte menneskerettighedserklæringerne som omkostningsfrie proklamationer om evige metajuridiske
værdier, der skulle tendere mod at binde lovgiver (i sandhed uden
nogen større succes) til en respekt for evige etiske principper,
for i stedet at undersøge dem ud fra det, som er deres virkelige
historiske funktion for dannelsen af den moderne nationalstat.
Menneskerettighedernes erklæringer udgør den oprindelige figur for
indskrivningen af det naturlige liv i nationalstatens juridisk-politiske
orden. Det nøgne, naturlige liv, som i l’ancien régime var politisk
indifferent, og som tilhørte gud som skabningens liv, mens det i
antikkens verden (i det mindste tilsyneladende) var klart adskilt
som zoe fra det politiske liv, bios, træder nu i forgrunden i statens
struktur og bliver endda til det jordiske grundlag for dens legitimitet
og for dens suverænitet.
Det er nok med en undersøgelse af menneskerettighedserklæringen
fra 1789 for at se, at det netop er det nøgne liv, dvs. fødslens rene
kendsgerning, der fremstår som kilde til og bærer af ret. Artikel 1
lyder: “Menneskene fødes og lever frie og lige i rettigheder”. (Ud fra
dette synspunkt er det nogle mere stringente formuleringer, som La
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Fayette udarbejdede i sit projekt fra juli 1789: “Ethvert menneske
fødes med umistelige og uantastelige rettigheder”). Efter at have
igangsat modernitetens biopolitik og være blevet til grundlaget for
dens ordning opløses det naturlige liv på den anden side umiddelbart i
den samfundsborger-skikkelse, hvori rettighederne skal “opretholdes”:
“Formålet med enhver politisk forening er opretholdelsen af menneskets naturlige og umistelige rettigheder” (Artikel 2). Og netop fordi
den har fået indskrevet fødselselementet i det politiske fællesskabs
eget hjerte, så kan erklæringen nu overgive suveræniteten til nationen:
“Princippet for al suverænitet hører væsentligst hjemme i nationen”
(Artikel 3). Nationen, som etymologisk stammer fra verbet nascere, at
fødes, slutter således den cirkel, der blev påbegyndt med menneskets
fødsel.

2.2
Menneskerettighedernes erklæringer må derfor ses som det sted,
hvor der gennemføres en passage fra en kongelig suverænitet af
guddommelig oprindelse til den nationale suverænitet. De skal sikre
livets exceptio i den nye stats orden, som følger efter sammenbruddet for l’ancien régime. Det er blevet bemærket, at det er igennem
erklæringerne, at “undersåtten” bliver forvandlet til “borger”, og det
indebærer, at det er fødslen – dvs. det nøgne, naturlige liv som sådan
– der for første gang (gennem en transformation, hvis biopolitiske
følger først begynder at kunne måles i dag) bliver til den umiddelbare
bærer af suverænitet. Princippet om indfødthed og princippet om
suverænitet, der var adskilt i l’ancien régime (hvor fødslen kun
afstedkom un sujet, en undersåt), forenes nu uigenkaldeligt i den
“suveræne undersåts” krop for at udgøre grundlaget for den nye
nationalstat. Det er ikke muligt at forstå den moderne stats “nationale”
og biopolitiske udvikling og kald i det 19. og 20. århundrede, hvis
man glemmer, at den som grundlag ikke har mennesket som frit og
bevidst politisk subjekt, men først og fremmest det nøgne liv, den
simple fødsel, der i overgangen fra undersåt til borger udsættes som
sådan for suverænitetens princip. Den underforståede fiktion består
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i, at fødsel, nascita, umiddelbart bliver til nation, således at der ikke
gives nogen afstand mellem de to termer. Rettighederne tilskrives
mennesket (eller hidrører fra det) alene i det omfang, det er det
umiddelbart udtyndede grundlag (som tværtimod aldrig skal komme
op til overfladen som sådan) for borgeren.
Det er kun, hvis man forstår denne afgørende historiske funktion
ved menneskerettighederne, at det er muligt også at tyde deres
udvikling og deres forvandling i det 20. århundrede. Efter opbruddet i
Europas geopolitiske sammensætning som følge af Første Verdenskrig,
så kommer den fortrængte afstand mellem fødsel og nation frem
i lyset, og nationalstaten træder ind i en varig krise, da fascismen
og nazismen dukker op, eftersom det drejer sig om to i egentlig
forstand biopolitiske bevægelser, som derfor gør det naturlige liv
til det foretrukne sted for den suveræne afgørelse. Vi er vant til at
sammenfatte den nationalsocialistiske ideologis væsen i syntagmet
“blod og jord” (Blut und Boden). Da Alfred Rosenberg skal udtrykke
sit partis verdensanskuelse i én formel, er det da også denne parole,
han benytter sig af: “Den nationalsocialistiske verdensanskuelse tog
sit udgangspunkt i den overbevisning, at blod og jord udgjorde det
væsentligste for tyskheden, at det var ud fra disse to givne vilkår, at
der skulle drives kultur- og statspolitik.” (Rosenberg, s.242). Alt for
ofte har man imidlertid glemt, at denne politisk set så bestemmende
formulering egentlig har en harmløs juridisk oprindelse: den er ikke
andet end et sammenfattende udtryk for de to kriterier, som allerede
siden romerretten har tjent til at identificere statsborgerskab (dvs. den
primære indskrivning af livet i den statslige orden): ius soli (fødslen
på et bestemt sted) og ius sanguinis (fødslen fra forældre, der er
borgere). Disse to traditionelle retskriterier, som i l’ancien régime ikke
havde nogen væsentlig politisk betydning, fordi de blot udtrykte et
underordningsforhold, opnåede allerede med den franske revolution
en ny og afgørende mening. Herefter kan statsborgerskabet ikke
bare identificeres med en generel underordning under den kongelige
autoritet eller under et bestemt lovsystem, ligesom det heller ikke blot
legemliggør (sådan som Charlier mente, da han d. 23. september 1792
anmodede Konventet, om at borgertitlen erstattede de traditionelle
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monsieur eller sieur i enhver offentlig handling) det nye egalitære
princip: Det navngiver livets nye status som oprindelse og grundlag for
suverænitet og identificerer i bogstaveligste forstand med Lanjuinais’
ord til Konventet les membres du souverain, suverænitetens lemmer
eller medlemmer. Heraf det centrale (og tvetydige) ved begrebet
“borgerskab” i den moderne politiske tænkning. Det får Rousseau
til at sige: “Ingen forfatter i Frankrig [...] har forstået den veritable
mening med termen ‘citoyen’”, og i løbet af revolutionen bevirker
det da også en mangfoldighed af normative forordninger, der skulle
fastslå, hvilket menneske var borger, og hvilket ikke, samt lidt efter
lidt få artikuleret og indkredset cirklerne omkring ius soli, stedets
ret, og ius sanguinis, blodets ret. Hvad der indtil da ikke havde
udgjort noget politisk problem (spørgsmålene: “Hvad er fransk? Hvad
er tysk?”), men blot et tema blandt flere andre, der blev diskuteret
inden for filosofisk antropologi, begynder nu at blive et væsentligt
politisk spørgsmål. Det bliver som sådan indfanget i en konstant
gendefinerende bearbejdning, indtil svaret på spørgsmålet “Hvem
og hvad er tysk?” (og dermed også: “Hvem og hvad er det ikke?”)
med nationalsocialismen bliver umiddelbart sammenfaldende med
den allerhøjeste politiske opgave. Fascisme og nazisme udgør først
og fremmest en gendefinition af forholdene mellem menneske og
borger, og selvom det kan forekomme paradoksalt, så bliver de først
helt forståelige, når de fremstilles på den biopolitiske baggrund, som
den nationale suverænitet og menneskerettighedserklæringen havde
rejst.
Det er kun en sådan forbindelse mellem menneskerettighederne
og den nye biopolitiske bestemmelse af suverænitet, der tillader en
korrekt forståelse af følgende mærkelige fænomen, som den franske
revolutions historikere har gjort opmærksom på flere gange: umiddelbart sammenfaldende med de medfødte menneskerettigheder,
der er umistelige og ukrænkelige, blev menneskerettighederne i
almindelighed underopdelt i aktive og passive. Allerede i sin tekst
om forfatningens forudsætninger, Préliminaires de la constitution,
fastslår Sieyès klart og tydeligt:
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“De naturlige og civile rettigheder udgør de rettigheder, som samfundet
er formet for at opretholde; og de politiske rettigheder er de rettigheder,
gennem hvilke samfundet former sig. For at opretholde sprogets klarhed
må man nok hellere kalde de første rettigheder for passive og de andre
for aktive rettigheder. [...] Alle, der bebor et land, skal nyde godt af de
passive borgerrettigheder [...] men alle er ikke aktive borgere. Kvinderne,
i det mindste i den nuværende situation, samt børnene, de fremmede,
og dem, som ikke på nogen måde deltager med noget til opretholdelsen
af den offentlige virksomhed, må ikke have aktiv indflydelse på de
offentlige anliggender.” (Sieyès 2, s.189-206)

Og den passage hos Lanjuinais, som vi før citerede, fortsætter efter
at have defineret les membres du souverain, suverænitetens lemmer:
“Således kan børnene, de sindslidende, de mindreårige, kvinderne og
de dømte til strafarbejde eller til æresløshed [...] ikke være borgere”
(Sewell, s.105).
Først og fremmest skal vi nu forsøge at sammenfatte disse distinktioners biopolitiske betydning på en sammenhængende måde, frem
for blot at se dem som en simpel indskrænkning af det demokratiske
og egalitære princip, hvorved de kommer i en åbenbar modsætning til
menneskerettighedserklæringernes ånd og bogstav. En af de væsentlige
karaktertræk ved den moderne biopolitik (der rasede frem i det 20.
århundrede) består i nødvendigheden af hele tiden at gendefinere
den tærskel i livet, som artikulerer og adskiller det, der er indenfor,
fra det, der er udenfor. Efter at det upolitiske naturlige liv var blevet
til fundamentet for suveræniteten og siden havde overskredet husholdningens, oikos’ mure, trængte det dybere og dybere ind i bystaten
og forvandledes samtidigt til en bevægelig linje, som uophørligt må
optegnes på ny. Inden for den zoe, som menneskerettighedserklæringen
har fået politiseret, må de opdelinger og tærskler, som tillader at isolere
et helligt liv, defineres på ny. Og når, sådan som det for længst er sket i
dag, det naturlige liv er fuldstændigt inkluderet i polis, så kommer disse
tærskler til at flytte sig, som vi skal se, hinsides de dunkle grænser, der
adskiller livet fra døden for derved at kunne identificere en ny levende
død og et nyt helligt menneske.
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2.3
Når flygtningene (hvis antal aldrig er holdt op med at vokse i vort
århundrede, frem til at de i dag omfatter en ikke uanselig del af
menneskeheden) i den moderne nationalstats ordning udgør et så
foruroligende element, er det først og fremmest, fordi de bringer
den moderne suverænitets oprindelige fiktion i krise ved at bryde
kontinuiteten mellem menneske og borger, mellem indfødthed og
nationalitet. Ved at stille afstanden mellem fødsel og nation åbent til
skue på den politiske scene, så fremviser flygtningen et øjeblik det
nøgne liv, som udgør scenens hemmelige forudsætning. Det er i den
forstand, at flygtningen i sandhed er “rettighedernes menneske”, sådan
som Hannah Arendt har foreslået, dvs. menneskets første og eneste
virkelige tilsynekomst uden samfundsborgerens maske, som hele
tiden dækker det. Og det er netop derfor, at flygtningens skikkelse
er så vanskelig at definere politisk.
Siden Første Verdenskrig har knudepunktet fødsel-nation da heller
ikke været i stand til at udvirke en legitimerende funktion inden
for nationalstaten, og de to betegnelser begynder at fremvise en
opløsning, som ikke lader sig udbedre. Samtidigt med at flygtninge
og statsløse spredte sig på den politiske scene (inden for et kort
tidsrum flyttede 1.500.000 hviderussere, 700.000 armeniere, 500.000
bulgarere, 1.000.000 grækere samt hundrede tusinder tyskere, ungarere og rumænere sig fra deres oprindelige land), så var det mest
betydningsfulde fænomen ud fra dette perspektiv mange europæiske
landes samtidige indførelse af normer i deres retssystem, som tillod
at afnaturalisere og afnationalisere egne borgere i massevis. Det
første land var Frankrig i 1915 med henblik på de naturaliserede
borgere, der var af “fjende”-herkomst; i 1922 fulgte Belgien eksemplet,
der tilbagekaldte naturaliseringen af de borgere, som havde begået
“antinationale handlinger” under krigen; i 1926 gennemførte det
fascistiske regime en lignende lov i Italien i forhold til de borgere,
der havde vist sig “uværdige til italiensk statsborgerskab”; i 1933 blev
det så Østrigs tur osv., indtil Nürnberglovene om “rigsborgere” og til
beskyttelse af “det tyske blod og den tyske ære” drev udviklingen til
et højdepunkt, der opdelte tyske borgere i fuldgyldige borgere og i
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borgere af anden rang, og indførte det princip, at statsborgerskab var
noget, hvortil man skulle vise sig værdig, og som derfor til enhver tid
ville kunne blive draget i tvivl. Og en af de få regler, som nazisterne
konstant holdt fast ved i løbet af Endlösung, bestod i, at jøderne kun
kunne sendes til udryddelseslejrene, efter de var blevet ordentligt
afnationaliserede (selv for det restborgerskab, som tilkom dem efter
Nürnberglovene).
Disse to fænomener, der i øvrigt er inderligt forbundne, viser, at
knudepunktet mellem fødsel og nation, hvorpå menneskerettighedserklæringen af 1789 fik grundlagt den nye nationale suverænitet, nu
havde mistet sin automatiske kraft til at regulere sig selv. På den ene
side gennemfører nationalstaterne en massiv geninvestering i det
naturlige liv ved her at diskriminere mellem et så at sige autentisk
liv og et nøgent liv frataget enhver politisk værdi (racismen og den
nazistiske eugenetik er kun forståelige, når de indsættes i denne
kontekst). På den anden side så adskiller de menneskerettigheder, der
kun havde en mening som forudsætning for borgerrettigheder, sig lidt
efter lidt fra netop disse, og de benyttes uden for statsborgerskabets
kontekst med det formodede formål at repræsentere og beskytte et
nøgent liv, der i stadig stigende omfang bliver udvist til udkanten af
nationalstaterne, samtidig med at det nøgne liv kodificeres yderligere ind
i en ny national identitet. Disse processers modsætningsfyldte karakter
er givetvis blandt de årsager, der har bestemt sammenbruddet for de
forskellige komiteer og organisationer, hvorigennem stater, Nationernes
Forbund og senere FN har forsøgt at tage flygtningeproblemet op og
beskytte menneskerettighederne, lige fra Nansen-bureauet (1922) til det
nuværende Flygtningehøjkommissariat (1951), hvis aktivitet ifølge sine
statutter ikke må have politisk karakter, men “udelukkende humanitær
og social” karakter. Under alle omstændigheder er det afgørende her,
at hver gang flygtningene ikke står frem som enkelttilfælde, men,
sådan som det nu forekommer alt hyppigere, som et massefænomen,
så har såvel de nævnte organisationer som enkeltstaterne trods deres
højtidelige påberåbelse af de “hellige og umistelige” menneskerettigheder vist sig absolut ude af stand til at løse problemet, ja, end ikke
til blot at behandle det på en passende måde.
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2.4
Adskillelsen mellem det humanitære og det politiske, som vi oplever
i dag, udgør den ekstreme fase i opløsningsprocessen mellem menneskerettigheder og borgerrettigheder. De humanitære organisationer,
som er opstået og i dag i stigende omfang står ved de overnationale
organisationers side, kan imidlertid, når alt kommer til alt, kun opfatte
det menneskelige liv i skikkelse af det nøgne liv eller det hellige liv, og
derfor må de opretholde, på trods af sig selv, en hemmelig solidaritet
med de kræfter, som de skulle bekæmpe. Det er nok at kaste et blik
på de nyligt afholdte reklamekampagner med henblik på at indsamle
midler til flygtningene fra Rwanda for at forstå, at det menneskelige
liv her (og det er der givetvis nogle gode grunde til) udelukkende
tages i betragtning som et helligt liv, dvs. at det kan dræbes og ikke
ofres, samt at det kun er som et sådant, at det gøres til genstand for
hjælp og beskyttelse. De “bønfaldende øjne” i det rwandesiske barns
ansigt, hvis fotografi bliver fremvist med henblik på at indsamle penge,
men som “det bliver alt sværere at finde i levende live”, udgør det
måske mest gribende chiffer for det nøgne liv i vor tid, et chiffer, som
de humanitære organisationer har brug for i nøjagtig symmetri med
statsmagten. Det humanitære adskilt fra det politiske kan ikke andet
end reproducere isoleringen af det hellige liv, hvorpå suveræniteten
er grundlagt, mens lejren, dvs. undtagelsens rene rum, udgør det
biopolitiske paradigme, som det humanitære ikke kan få styr på.
Det er nødvendigt på beslutsom måde at løsne flygtningebegrebet
(og livet i den skikkelse, flygtningen står for) fra menneskerettighedsbegrebet samt tage Hannah Arendts tese alvorligt: Hun knyttede
menneskerettighedernes og den moderne nationalstats skæbner
sammen, således at sidstnævntes nedgang og krise nødvendigvis
medførte, at menneskerettighederne blev forældede. Flygtningen
må anses for det, som vedkommende er, dvs. intet mindre end
et grænsebegreb, som bringer nationalstatens grundlæggende
kategorier i en radikal krise, lige fra forbindelsen fødsel-nation til
den mellem menneske og borger, og således tillader at åbne feltet
for en kategorimæssig fornyelse, der ikke længere kan udskydes,
med henblik på en politik, hvor det nøgne liv ikke længere er
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adskilt og udstødt inden for en statslig ordning, end ikke gennem
menneskerettighedernes figur.
Den pamflet “Franskmænd, gør jer mere umage, hvis I vil være republikanere”, Français, encore un effort si vous voulez être républicains, som
Sade lader libertineren Dolmancé læse op fra i “Filosofien i boudoiret”, La
Philosophie dans la boudoir, er det første og måske mest radikale biopolitiske
manifest i moderniteten. Netop i det øjeblik, hvor revolutionen gør fødslen,
dvs. det nøgne liv, til grundlaget for suverænitet og rettigheder, iscenesætter
Sade det politiske teater, theatrum politicum (i hele sit værk og især i “Sodomas
120 dage”, Les 120 Journées de Sodome) som et teater om det nøgne liv, hvori
kroppenes fysiologiske liv fremstår som et rent politisk element gennem
seksualiteten. I intet andet værk fremstår kravet om en politisk betydning i
hans projekt så tydeligt som i denne pamflet, der gør bordellet til det politiske
sted par excellence, hvor enhver borger offentligt kan indkalde enhver anden
borger for at tvinge vedkommende til at tilfredsstille sine egne lyster. Ikke
blot filosofien (Lefort, s.100-101), men også og først og fremmest politikken
udsættes her for boudoirets undersøgelser; ja, i Dolmancés projekt har
boudoiret fuldstændigt erstattet bystaten i en dimension, hvor offentligt og
privat, nøgent liv og politisk eksistens bytter roller.
Sadomasochismens voksende betydning i moderniteten har sin rod i denne
ombytning; fordi sadomasochismen netop er den seksualitetens teknik,
der består i at få det nøgne liv til at dukke op i partneren. Det er ikke blot
analogien med den suveræne magt, som Sade bevidst får fremmanet (han
skriver: “Der findes ikke nogen mand, som ikke vil være despot, når han har
rejsning”), men også symmetrien mellem homo sacer og suverænen genfindes
her i den medvidende forbindelse, som knytter masochisten til sadisten, ofret
til bødlen.
Sades aktualitet består dog ikke så meget i, at han har varslet seksualitetens
upolitiske forrang i vor upolitiske tid; tværtimod, hans modernitet består i, at
han på uforlignelig måde har fremstillet seksualitetens og det fysiologiske livs
absolut politiske (dvs. “biopolitiske”) betydning. Ligesom i vort århundredes
koncentrationslejre så har den totalitære karakter ved organiseringen af livet i
Sillingslottet med dets omhyggelige regelsæt, som ikke udelader noget aspekt
af det fysiologiske liv (end ikke fordøjelsesfunktionen, der er kodificeret og
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offentlig på en obsessiv måde), sin rod i den kendsgerning, at der her for
første gang er blevet udtænkt en normal og kollektiv (og derfor politisk)
organisering af det menneskelige liv, udelukkende grundlagt på det nøgne
liv.
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3
Livsuværdigt liv

3.1
I 1920 udgav Felix Meiner, der allerede dengang var et af de mest
seriøse tyske forlag inden for filosofisk videnskab, en lille gråblå
bog, som havde titlen: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten
Lebens, “Frigivelsen af det tilladelige i at tilintetgøre livsuværdigt liv”.
Den ene forfatter var Karl Binding, en respekteret specialist i strafferet
(på en seddel på omslagets inderside, der var klistret på i sidste
øjeblik, blev læserne informeret om, at eftersom doct. iur. et phil. K. B.
var afgået ved døden under trykningen, så måtte denne “afhandling”
udgøre hans “dybe menneskekærligheds” sidste akt), og den anden
Alfred Hoche, en professor i medicin, som havde beskæftiget sig med
spørgsmål, der vedrørte lægegerningens etik.
Denne bog interesserer os af to grunde. Den første skyldes, at
Binding for at forklare selvmordets straffrihed bliver foranlediget til
at opfatte det som et udtryk for det levende menneskes suverænitet
over sin egen eksistens. Eftersom selvmordet, sådan argumenterer han,
på den ene side ikke kan opfattes som en forbrydelse (eksempelvis
som overtrædelsen af en eller anden forpligtelse, man måtte have
over for sig selv), og på den anden heller ikke kan betragtes som en
ligegyldig juridisk handling, så “er der ikke andet tilbage for retten end
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at betragte det levende menneske som suveræn over sin tilværelse (als
Souverän über sein Dasein)” (Binding, s.14). Den levendes suverænitet
over sig selv forudskikker, ligesom i den suveræne afgørelse om undtagelsestilstanden, en tærskel af uskelnelighed mellem udvendighed
og indvendighed, som den juridiske ordning imidlertid hverken kan
udelukke eller indoptage, hverken forbyde eller tillade (Binding
skriver: “Retsordningen påtager sig roligt en sådan handling trods
dennes måske ømtålelige virkninger på ordningen selv. Den tror ikke
at kunne forbyde gerningsmanden den”; ibid., s.13).
Af denne særlige suverænitet, som mennesket har over sin egen
eksistens, drager Binding imidlertid – og det er den anden og mere
påtrængende årsag til vor interesse – en slutning om nødvendigheden
af at tillade “tilintetgørelsen af livsuværdigt liv”. Det faktum, at han med
et sådant foruroligende udtryk blot angiver problemet med eutanasiens
tilladelighed, må ikke få os til at undervurdere det nye og afgørende
vigtige ved det begreb, der på denne måde træder frem på den europæiske retsscene: det liv, som ikke fortjener at blive levet (eller at leve,
ifølge det tyske udtryks mulige bogstavelige betydning, lebensunwerten
Leben) sammen med sin underforståede og velkendte følgesætning: et
liv, der er værdigt til at blive levet (eller værdigt at leve). Modernitetens
grundlæggende biopolitiske struktur – afgørelsen om værdien (eller
værdiløsheden) ved livet som sådant – finder således sin første juridiske
artikulation i en velmenende pamflet til fordel for eutanasien.
Det kan ikke undre, at Bindings afhandling vakte Carl Schmitts nysgerrighed, og han citerer den i sin bog, Theorie des Partisanen, i forbindelse
med en kritik af indførelsen af værdibegrebet i retten. Han skriver: “Den,
der angiver en værdi, fastsætter eo ipso altid en uværdi; meningen med at
angive en uværdi er tilintetgørelsen af det uværdige”. Han sidestiller Bindings
teorier om det uværdige liv med Heinrich Rickerts tese, ifølge hvilken “hvad
negationen angår, så [er] kriteriet for denne, at noget tilhører værdiens
område” og “fornægtelsen [er] den egentlige vurderingshandling” (Schmitt 6,
s.80 f.). Schmitt synes ikke at være klar over måden, hvorpå værdiens logik,
som han kritiserer, ligner logikken i hans teori om suverænitet, hvor reglens
sande liv er undtagelsen.
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3.2
Begrebet om et “livsuværdigt liv” er væsentligt for Binding, fordi det
tillader ham at finde et svar på det juridiske anliggende, som det er hans
hensigt at fremlægge: “Skal den uforbudte livstilintetgørelse – som i den
nutidige ret, når vi ser bort fra nødretstilstanden – forblive indskrænket
til menneskets selvmord, eller skal den udsættes for en lovlig udvidelse
til drab på medmennesker?” (ibid., s.5). Problemets løsning er nemlig
ifølge Binding afhængigt af det svar, man giver følgende spørgsmål:
Findes der menneskeliv, der har mistet det retsgyldiges egenskab så
stærkt, at dets videreførelse varigt har mistet enhver værdi, såvel for
livsbæreren som for samfundet?” Binding fortsætter:
“Man behøver blot at stille spørgsmålet, og en trykket følelse opstår
i enhver, der har vænnet sig til at påskønne værdien af det enkelte
liv, såvel for livsbæreren som for samfundet. Vedkommende bliver
smertefuldt klar over, hvor skødesløst vi omgås med det mest værdifuldt
gennemlevede liv, med det, der er fyldt af den stærkeste livsvilje og den
største livskraft, og hvilken ofte ganske nyttesløs møje, spildt arbejdskraft, tålmodighed, anvendte evner, vi bruger blot for at opretholde
livsuværdigt liv i lang tid, indtil naturen – ofte medlidenhedsløst sent
– fratager det den sidste mulighed for fortsættelse. Forestiller man sig nu
en slagmark dækket af tusindvis af unge mænd eller en mineskakt, hvori
et stormvejr har begravet hundredvis af flittige arbejdere, og forestiller
man sig så samtidigt heroverfor vore idiotinstitutioner med deres omhu
for deres levende indsatte, da føler man sig dybt rystet over den grelle
mislyd mellem ofringen af det for menneskeheden dyrebareste i stor
mængde på den ene side, og den omfattende pleje ikke blot af absolut
værdiløse eksistenser, men også af negativt vurderede eksistenser, på
den anden.” (ibid., s.27)

Begrebet “værdiløst liv” (eller “livsuværdigt liv”) skal først og fremmest
anvendes på de individer, som må betragtes som “fortabte og ikke til
at redde” som følge af sygdom eller af en beskadigelse, og som i fuld
bevidsthed om deres egen tilstand absolut ønsker en “befrielse” (Binding
benytter sig af termen Erlösung, som tilhører det religiøse ordforråd,
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og som bl.a. betyder forløsning), og som har givet udtryk for et sådant
ønske på en eller anden måde. En anden gruppes tilstand er mere
problematisk, den “består af uhelbredeligt sindslidende, enten fordi
de er født sådan, eller fordi de er blevet sådan, som i paralytikerens
tilfælde, der befinder sig i sin sygdoms sidste stade”. Binding fortsætter:
“Disse mennesker har hverken vilje til at leve eller til at dø. Så her
gives der fra deres side ikke nogen konstaterbar indvilligelse i et drab;
på den anden side støder et sådant drab ikke på nogen livsvilje, der
måtte skulle brydes. Deres liv er absolut formålsløst, men de føler
det ikke som uudholdeligt.” Heller ikke i dette tilfælde kan Binding
finde “nogen som helst grund, hverken ud fra et retsligt, et socialt, et
sædeligt eller et religiøst synspunkt til ikke at tillade drabet på sådanne
mennesker, der danner det frygtelige modbillede (Gegenbild) til ægte
mennesker.” (ibid., s.31-32). Hvad angår problemet med kompetencen
til at give en tilladelse til tilintetgørelse, så foreslår Binding, at initiativet
til anmodningen må komme fra den syge selv (i det tilfælde, hvor
vedkommende kan gøre det), fra en læge eller fra en nær slægtning,
samt at den endelige afgørelse tilkommer en statslig kommission
bestående af en læge, en psykiater og en jurist.

3.3
Det er ikke vores hensigt her at tage stilling til eutanasiens vanskelige
etiske problem, som også i dag deler meningerne og i nogle lande
indtager en betragtelig plads i mediedebatten, ligesom vi heller ikke
er interesserede i den radikalitet, hvormed Binding tager stilling til
fordel for dens generaliserede tilladelighed. Ud fra vort perspektiv
er det mere interessant, at det levende menneskes suverænitet over
livet umiddelbart modstilles en fastlæggelse af en tærskel, hinsides
hvilken livet ophører med at have retslig værdi, hvorved det derfor
kan dræbes, uden at der begås mord. Den nye juridiske kategori om
et “liv uden værdi” (eller “livsuværdigt” liv) svarer til punkt og prikke,
også selvom den bevæger sig i en tilsyneladende anden retning, til
homo sacers nøgne liv, og den lader sig udvide langt ud over de
grænser, Binding kunne forestille sig.
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Det er, som om enhver vurdering og enhver “politisering” af livet
(sådan som det i grunden er underforstået i den enkeltes suverænitet
over sin egen eksistens) nødvendigvis måtte medføre en ny afgørelse
angående den tærskel, hinsides hvilken livet ophører med at være
politisk relevant. Herefter er det blot “helligt liv”, og som sådant kan
det elimineres uden straf. Ethvert samfund fastlægger en sådan grænse,
og ethvert samfund – selv det mest moderne – træffer en afgørelse,
vedrørende hvem der er dets egne homines sacri. Det er tværtimod
muligt, at denne grænse, som politiseringen af og undtagelsen fra
det naturlige liv er afhængig af inden for statens retsorden, ikke har
gjort andet end at udvide sig i Vestens historie, samt at den i dag – ud
fra den nye biopolitiske horisont i stater med national suverænitet
– nødvendigvis befinder sig inden for ethvert menneskeligt liv og
inden i enhver borger. Det nøgne liv er ikke længere begrænset til
et særligt sted eller til en bestemt kategori, men bor i ethvert levende
væsens biologiske krop.

3.4
Under Nürnbergprocessen mod lægerne berettede et vidne, doktor Fritz Mennecke, at have hørt lægerne Hefelmann, Bohne og
Brack referere under et fortroligt møde i Berlin i februar 1940, at
Rigsregeringen netop havde udsendt en forordning, der tillod “tilintetgørelsen af livsuværdigt liv” med særligt henblik på uhelbredeligt
sindssyge. Oplysningen var ikke helt nøjagtig, fordi Hitler ud fra
forskellige overvejelser havde foretrukket ikke at give sit eutanasiprogram udtrykkelig lovform. Det er imidlertid sikkert, at en sådan
genopdukken af den formulering, som Binding havde udmøntet for at
give juridisk hjemmel til “nådedøden” (Gnadentod ifølge den løbende
eufemisme, der blev brugt af regimets sundhedsfunktionærer), er
sammenfaldende med nationalsocialismens afgørende vending inden
for biopolitik.
Der er ingen grund til at tvivle på, at de “humanitære” overvejelser,
der foranledigede Hitler og Himmler til at udfærdige et eutanasiprogram umiddelbart efter magtovertagelsen, skete i god tro, ligesom
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Binding og Hoche givetvis var i god tro ud fra deres synspunkt, når
de foreslog begrebet om et “livsuværdigt liv”. Af forskellige årsager,
bl.a. den forudseelige modstand fra kirkelig side, så blev programmet
iværksat i ringe omfang, og det var først i begyndelsen af 1940, at
Hitler bedømte, at det ikke kunne forsinkes yderligere. Iværksættelsen
af eutanasiprogrammet for uhelbredeligt syge (Euthanasie-Programm
für unheilbare Kranke) fandt således sted under betingelser – såsom
krigsøkonomien og den mangedoblede oprettelse af koncentrationslejre til jøder og andre uønskede – som kunne fremme fejl og
misbrug. Den umiddelbare forvandling af et program (i de femten
måneder, det varede, indtil Hitler i august 1941 på grund af voksende
protester fra biskopper og familier besluttede sig for at afbryde det),
der i teorien var humanitært, til en masseudryddelsesoperation var
imidlertid ingenlunde afhængig af tilfældige omstændigheder alene.
Navnet Grafeneck, en lille by i Württemberg, hvor et af de vigtigste
centre var virksomme, er forblevet knyttet til denne triste sag. Lignende
institutioner fandtes imidlertid i Hadamer (i Hessen), Hartheim (ved
Linz) samt andre steder i Riget. De vidnesbyrd, der er blevet fremlagt
af de anklagede og af vidnerne ved Nürnbergprocessen, giver os
oplysninger om organiseringen af programmet i Grafeneck med
tilstrækkelig nøjagtighed. Instituttet modtog hver dag cirka halvfjerds
personer (af forskellig alder fra 6 til 93 år), der var udvalgt blandt
uhelbredeligt mentalt syge hidrørende fra forskellige tyske sindssygeanstalter. Lægerne Schumann og Baumhardt, som var ansvarlige
for programmet i Grafeneck, underkastede de syge en summarisk
undersøgelse og afgjorde så, om de opfyldte de forudsætninger, som
programmet forlangte. I størstedelen af tilfældene blev de syge dræbt
inden for de fireogtyve timer, der fulgte ankomsten til Grafeneck; først
tildelte man dem en dosis på 2 ml. morphium-scopolamin, og så blev
de ført ind i et gaskammer. I andre anstalter (f.eks. i Hadamer) blev
de syge dræbt med en stærk dosis af luminal, veronal og morphium.
Man har beregnet, at der på denne måde blev tilintetgjort cirka 60.000
personer.
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3.5
Man har forsøgt at tilskrive den hårdnakkethed, hvormed Hitler
ønskede at gennemføre sit eutanasiprogram under så ugunstige
omstændigheder, til de principper om racehygiejne, der styrede den
nationalsocialistiske biopolitik. Men ud fra et strengt racehygiejnisk
standpunkt, så var eutanasien ikke særlig nødvendig: for ikke alene
ydede lovene til forebyggelse af arvelige sygdomme og til forsvar
for det tyske folks arvelige helbred en tilstrækkelig beskyttelse,
men de uhelbredeligt syge, som var underkastet programmet, var
for størstedelens vedkommende børn og gamle, som under alle
omstændigheder ikke var i stand til at reproducere sig (ud fra et
racehygiejnisk standpunkt er det indlysende, at det ikke er elimineringen af en fænotype, men udelukkende af genetisk arvegods, der er
af betydning). Endvidere synes det heller ikke, som om programmet
var knyttet til betragtninger foranlediget af økonomiske hensyn:
tværtimod så indebar det en ikke ubetydelig organisatorisk belastning
på et tidspunkt, hvor det offentlige maskineri helt og aldeles var
engageret i krigsanstrengelser. Hvorfor ønskede Hitler da, selvom
han var aldeles bevidst om programmets upopularitet, at iværksætte
det for enhver pris?
Der er ingen anden forklaring end den, at der her under dække
af et humanitært problem var et program, hvor selve udøvelsen af
suveræn magt til at bestemme over det nøgne liv stod på spil, og det
ud fra den horisont, der udgjorde den nationalsocialistiske stats nye
biopolitiske kald. Det er indlysende, at det “livsuværdige liv” ikke er
et etisk begreb, som vedrører den enkeltes forventninger og legitime
ønsker; det er snarere et politisk begreb, hvori der rejses et spørgsmål
om den yderste forvandling af homo sacers liv, som kan dræbes, men
ikke ofres, og hvorpå den suveræne magt er grundlagt. Når eutanasien
er egnet til at indgå i en sådan udveksling, så er det, fordi mennesket
her befinder sig i en situation, hvor det må adskille zoe fra bios i et
andet menneske, samt i dette isolere noget i retning af et nøgent liv,
et dræbeligt liv. Ud fra den moderne biopolitiks perspektiv befinder
eutanasien sig imidlertid snarere i et krydsfelt mellem den suveræne
afgørelse vedrørende det dræbelige liv og overtagelsen af omsorgen
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for nationens biologiske krop, og således angiver den det punkt, hvor
biopolitikken med nødvendighed slår over i thanatopolitik.
Her ser man, hvordan Bindings forsøg på at forvandle eutanasien til
et juridisk-politisk begreb (det “livsuværdige liv”) ramte et grundlæggende spørgsmål. Hvis det tilkommer suverænen, som den der afgør
over undtagelsestilstanden, til enhver tid at kunne bestemme, hvilket
liv der kan dræbes, uden at der begås mord, så tenderer denne magt
i biopolitikkens tidsalder mod at frigøre sig fra undtagelsestilstanden
for at forvandle sig til en magt til at bestemme det punkt, hvor livet
ophører med at være politisk relevant. Når livet bliver til den højeste
politiske værdi, så opstår ikke blot spørgsmålet om livets værdiløshed,
som Carl Schmitt mente, men det synes, som om det er i beslutningen
om livet, at den suveræne magts inderste konsistens står på spil. Inden
for moderne biopolitik er suverænen den, der træffer afgørelsen
om værdien eller værdiløsheden ved et liv som sådant. Det liv, der
som sådant gennem menneskerettighederne var blevet iklædt et
suverænitetsprincip, blev nu selv stedet for en suveræn afgørelse.
Der Führer kommer dermed til at repræsentere selve livet, eftersom
han tager afgørelsen om dets biopolitiske konsistens. Det er derfor,
at hans ord ifølge en teori, som de nazistiske jurister holdt meget af,
og som vi skal vende tilbage til, er lov umiddelbart. Og problemet
med eutanasien bliver derfor tillige et særdeles moderne problem,
hvilket nazismen som den første radikalt biopolitiske stat ikke kunne
undlade at rejse. Og det er endeligt derfor, at visse tilsyneladende
gale og selvmodsigende elementer ved eutanasiprogrammet kun kan
forklares ud fra den biopolitiske kontekst, som dette EuthanasieProgramm udsprang af.
Lægerne Karl Brand og Viktor Brack, som var medansvarlige for
programmet, blev dømt til døden i Nürnberg. Efter dommens afsigelse
erklærede de, at de ikke følte sig skyldige, fordi eutanasiens problem
ville opstå på ny. Det rigtige ved denne forudsigelse var givet på
forhånd; men det er mere interessant at stille sig spørgsmålet om,
hvorfor dette program, da biskopperne gjorde offentligheden bekendt
med det, ikke vakte protest fra de lægelige organisationers side. For
eutanasiprogrammet modsiger ikke bare Hippokrates’ ed, der tilsiger:
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“Jeg vil ikke overrække nogen en dødelig gift eller blot råde dertil,
end ikke på vedkommendes anmodning”, men eftersom der ikke var
vedtaget nogen lovlig forholdsregel, som sikrede straffrihed, så kunne
de læger, der deltog, komme til at befinde sig i en vanskelig juridisk
situation (omstændighederne ved den juridiske situation afstedkom
da også protester fra juristers og advokaters side). Faktum er, at det
nationalsocialistiske rige angiver det øjeblik, hvor den indbyrdes
integration mellem lægevidenskab og politik, som udgør et afgørende
karaktertræk ved moderne biopolitik, begynder at få sin fuldbyrdede
form. Dette indebærer, at den suveræne afgørelse over det nøgne liv
flytter sig fra strengt politiske motiver og områder til et mere tvetydigt
terræn, hvor lægen og suverænen synes at bytte roller.
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4
“Politik, dvs. formningen af folks liv”

4.1
I 1942 besluttede L’Institut allemand i Paris at bringe en publikation
i omløb med henblik på at informere franske venner og allierede
om den nationalsocialistiske politiks karakter og meritter, hvad
angik sundhed og racehygiejne. Bogen samler bidrag fra emnets
største autoriteter blandt tyske specialister (såsom Eugen Fischer og
Otmar von Verschuer) og fra de højeste ansvarlige inden for Rigets
sundhedspolitik (såsom Leonardo Conti og Hans Reiter); den bærer
den sigende titel: État et santé (stat og sundhed). Blandt regimets
officielle og halvofficielle publikationer er den bog måske den, hvor
politiseringen (eller den politiske værdi) af det biologiske liv og
forvandlingen af hele den politiske horisont, som den medfører, bliver
tematiseret på den tydeligste måde. Reiter skriver:
“I de århundreder, som er gået forud for vort, har de store konflikter
folkeslagene imellem været mere eller mindre forårsaget af nødvendigheden af at sikre statens besiddelser – ordet “besiddelser” betyder
ikke bare et lands overflade, men samtidig dets materielle indhold.
Bekymringen ved at se nabostater udvide deres territorium var somme
tider også årsag til konflikter, hvor der så at sige ikke blev taget hensyn
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til individer, som blot tjente som midler for at kunne nå til at virkeliggøre
de mål, man havde sat sig.
Det er først i begyndelsen af det nuværende århundrede, at man i
Tyskland ved at basere sig på teorier, der klart er lånt fra liberalismen,
er nået til også at tage menneskets værdi i betragtning og at bestemme
den – en bestemmelse, som naturligvis måtte bygge på den daværende
økonomis liberale former. [...] Helferich har ansat Tysklands nationale
rigdom til cirka 310 milliarder mark. Også Zahn tager som udgangspunkt for sine overvejelser summen på 310 milliarder, men han gør
opmærksom på, at der som modstykke til en sådan materiel rigdom
eksisterer en levende rigdom til 1.061 milliarder mark.” (Verschuer 1,
s.31)

Ifølge Reiter består nationalsocialismens store nyhed deri, at det er
en sådan levende skat, der nu står i forreste række blandt Rigets
interesser og kalkuler, hvorved den bliver til grundlaget for en ny
politik, som først og fremmest begynder med at etablere en “oversigt
over et folks levende værdier” (ibid., s.34), og sætter sig for at påtage
sig omsorgen for “nationens biologiske krop” (ibid., s.51):
“Vi nærmer os alt mere en logisk syntese mellem biologi og økonomi. [...]
Politikken må blive i stand til mere og mere stramt at virkeliggøre denne
syntese, som i dag endnu blot er i sin vorden, men som allerede tillader
at erkende som et uomgængeligt faktum den gensidige afhængighed
disse to kræfter imellem.” (ibid., s.48)

Heraf følger en radikal forvandling af betydning og opgaver for
lægevidenskaben, der integreres alt strengere i statens funktioner
og organer:
“Ligesom bogholderen og købmanden er ansvarlige for de materielle
værdiers økonomi, således er lægen ansvarlig for de menneskelige
værdiers økonomi. [...] Det er uomgængeligt, at lægen medvirker til en
rationaliseret human økonomi, at han anser befolkningens sundhedstilstand for at være betingelsen for økonomisk profit. [...] Svingningerne
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inden for den biologiske substans og inden for det materielle budget
hænger generelt sammen.” (ibid., s.40)

Principperne for denne nye biopolitik bliver dikteret af racehygiejnen,
der opfattes som videnskaben om et folks genetiske arv. Foucault
har undersøgt den voksende betydning, som fra og med det 18.
århundrede tilskrives politividenskaben, der med Nicolas Delamare,
Johann Peter Frank og J.H.G. von Justi sætter sig som et udtalt
mål at drage omsorg for befolkningen på alle områder (Foucault
3, s.150-151). Fra og med slutningen af det 19. århundrede er det
Francis Galtons værk, der fastsætter den teoretiske ramme, inden for
hvilken politividenskaben, der nu er blevet til biopolitik, skal gælde.
Det er vigtigt at bemærke, at i modsætning til en udbredt fordom, så
har nazismen ikke bare begrænset sig til at anvende og misbruge de
videnskabelige begreber, den havde brug for til egne politiske formål;
forholdet mellem nationalsocialistisk ideologi og udviklingen af
datidens samfundsmæssige og biologiske videnskaber, især genetikken
er mere inderlig og sammensat og derfor også mere foruroligende. Et
blik på bidragene fra Verschuer (som, uanset hvor overraskende det
måtte forekomme, fortsatte med at undervise i genetik og antropologi
ved universitetet i Frankfurt, også efter det Tredje Riges fald) og
fra Fischer (direktør for Kaiser-Wilhelm-Instituttet for antropologi i
Berlin) viser hinsides enhver tvivl, hvordan det netop var datidens
genetiske forskning med den nylige opdagelse af genernes lokalisering
i kromosomerne, der udgjorde den begrebslige struktur, som den
nationalsocialistiske biopolitik kunne henvise til (de gener, der som
Fischer skriver “er ordnede i kromosomer som perler på en snor”).
Fischer skriver: “Racen er ikke bestemt af ansamlingen af dette eller
hint karaktertræk, som man skulle kunne måle f.eks. ved hjælp af
en farveskala. [...] Racen er en genetisk arv og er ikke andet end
en sådan arv” (Verschuer 1, s.84). Det kan derfor ikke undre, at de
studier, hvortil der henvises, såvel for Fischers som for Verschuers
vedkommende, må være Thomas H. Morgans og J.B.S. Haldanes
undersøgelser af Drosofila og i al almindelighed den angelsaksiske
genetiks arbejder, som i de år førte til opstillingen af et første kort
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for X-kromosomet i mennesket og til den første sikre identifikation
af visse patologiske arveanlæg.
Det nye består imidlertid i, at disse begreber ikke længere behandles som udenforstående (om end bindende) kriterier for en politisk
beslutning: De er som sådan snarere umiddelbart politiske. Således
bliver racebegrebet i overensstemmelse med datidens genteorier
bestemt som “en gruppe af mennesker, der præsenterer en bestemt
kombination af homozygotiske gener, som andre grupper mangler”
(ibid., s.88). Såvel Fischer som Verschuer vidste dog, at en ren race
ud fra førnævnte bestemmelse var praktisk umulig at identificere (og
især at hverken jøder eller tyskere udgjorde en race i egentlig forstand,
hvad Hitler var fuldstændig bevidst om, såvel mens han skrev Mein
Kampf, som da han bestemte sig for Endlösung). Termen racisme (hvis
man med race forstår et strengt biologisk begreb) er således ikke den
mest korrekte kvalificering af det Tredje Riges biopolitik: den bevæger
sig snarere i retning af en horisont, hvor “omsorgen for livet”, der er
overtaget fra 1700-tallets videnskab om politiet, opnår absolut karakter
og smelter sammen med bekymringer af egentlig eugenetisk karakter.
Da han skelnede mellem politik og politi, tildelte von Justi den første
en hovedsagelig negativ opgave (kampen mod statens ydre og indre
fjender) og den anden en positiv opgave (omsorgen for og væksten
i borgernes liv). Man forstår ikke den nationalsocialistiske biopolitik,
hvis man ikke indser, at den medfører en vigende adskillelse af de
to termer: politi bliver nu til politik, og omsorgen for livet bliver nu
sammenfaldende med kampen mod fjenden. I indledningen til État
et santé kan vi læse: “Den nationalsocialistiske revolution ønsker at
appellere til de kræfter, som satser på udelukkelsen af biologiske degenerationsfaktorer og opretholdelsen af folkets nedarvede sundhed.
Med andre ord, så sigter den på at styrke sundheden i befolkningen
som helhed og at eliminere den indflydelse, som er til skade for
nationens biologiske udfoldelse. De problemer, som behandles i
denne bog, vedrører ikke alene et folk; de spørgsmål, der her rejses,
er af vital betydning for den europæiske civilisation som helhed.”
Det er kun ud fra dette perspektiv, at udryddelsen af jøderne får
sin fulde mening, hvorved politi og politik, eugenetiske motiver og
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ideologiske motiver, sundhedsomsorg og kampe mod fjenden bliver
absolut uskelnelige.

4.2
Nogle år forinden havde Verschuer offentliggjort en pamflet, hvori den
nationalsocialistiske ideologi måske finder sin strengeste biopolitiske
formulering: “‘Den nye stat kender ikke nogen anden opgave end den
nøjagtige opfyldelse af de nødvendige betingelser for folkets videre
opretholdelse.’ Disse ord fra Førerens side udtrykker, at al politik i
den nationalsocialistiske stat tjener folkets liv. [...] I dag ved vi, at et
folks liv kun garanteres, når folkelegemets racemæssige egenart og
arvesundhed opretholdes.” (Verschuer 2, s.5).
Den forbindelse, som disse ord opretter mellem politik og liv,
udgør ikke et rent instrumentelt forhold, som var racen en simpel
given sag, hvis natur det blot drejede sig om at bevare. Nyheden ved
den moderne biopolitik er nemlig, at det biologisk givne som sådant
er umiddelbart politisk og omvendt. Verschuer skriver: “Politik, dvs.
[...] formningen af folks liv”, die Gestaltung des Lebens der Völker
(ibid., s.9). Det liv, der med menneskerettighedserklæringerne var
blevet til grundlaget for suverænitet, bliver nu til subjekt og objekt for
den statslige politik (som derfor alt oftere træder frem som “politi”);
men kun en stat, der i sit inderste var grundlagt på selve nationens
liv, kunne identificere sit fremherskende kald som dannelsen af og
omsorgen for “folkelegemet”.
Heraf den tilsyneladende modsigelse, hvorved en naturligt given
sag tenderer mod at præsentere sig selv som en politisk opgave.
Verschuer fortsætter: “Arveanlæg er givetvis skæbne, lad os imidlertid
vise os som herrer over denne skæbne, idet vi ser på arveanlæg som
en opgave, der er blevet os stillet, og som vi skal opfylde.” (ibid.,
s.11). At selv det naturlige arveanlæg kan blive til politisk opgave,
udtrykker på bedste måde den nazistiske biopolitiks paradoks og
den nødvendighed, hvori den befinder sig, af at underkaste selve
livet en uophørlig mobilisering. Vort århundredes totalitarisme har
sit grundlag i en sådan dynamisk identitet mellem liv og politik, og
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uden den bliver den uforståelig. Hvis nazismen endnu forekommer
os at være en gåde, og hvis dens slægtskab med stalinismen (hvorpå
Hannah Arendt i den grad har insisteret) endnu står uforklaret hen,
så skyldes det, at vi har undladt at anlægge et synspunkt på det
totalitære fænomen i dets helhed og at placere det i biopolitikkens
horisont. Liv og politik var oprindeligt adskilte og leddelte i forhold
til hinanden hen over undtagelsestilstandens ingenmandsland, hvori
det nøgne liv hører hjemme; nu tenderer begge mod at identificere
sig med hinanden, hvorved hele livet bliver helligt, og al politik bliver
til undtagelse.

4.3
Det er kun ud fra dette perspektiv, at man forstår, hvorfor der blandt de
første love, det nationalsocialistiske regime udstedte, netop optræder
de love, der vedrører racehygiejne. Den 14. juli 1933, få uger efter
Hitlers magtovertagelse, blev “Loven om forebyggelse af arvelige
sygdomme i efterslægten” forkyndt. Den fastslog: “Enhver belastet
med arvelige sygdomme kan blive gjort ufrugtbar (steriliseret) gennem
kirurgiske indgreb, når det er forventeligt ud fra lægevidenskabens
erfaringer, at vedkommendes efterkommere med al sandsynlighed vil
lide under svære fysiske og åndelige arveskader”. Den 18. oktober
1933 blev “Loven til beskyttelse af det tyske folks arvesundhed”
forkyndt; den udvidede lovgivningen om racehygiejne til ægteskab
og bestemte, at et
“ægteskab ikke må indgås, a) når en af de forlovede lider under sygdom
forbundet med smittefare, som lader befrygte en arvelig beskadigelse
af den anden parts eller efterkommernes sundhed, b) når en af de
forlovede er umyndiggjort eller står under foreløbigt formynderskab,
c) når en af de forlovede uden at være umyndiggjort lider af en sjælelig
forstyrrelse, som får ægteskabet til at forekomme uønskeligt for folkefællesskabet, d) når en af de forlovede lider under en af de arvesygdomme,
der er forudset under ‘Loven om forebyggelse af arvelige sygdomme
i efterslægten’.”
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Man vil ikke kunne forstå meningen med disse love, og hurtigheden hvormed de blev forkyndt, hvis man indskrænker dem til
racehygiejnens område. Det er afgørende, at de for nazisterne har
haft en umiddelbar politisk karakter. Og som sådan er de uadskillelige fra Nürnberglovene, fra loven om “Rigsborgerskab” og fra
“Loven om beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære”, hvormed
regimet forvandlede jøderne til andenklasses borgere. Det blev blandt
andet forbudt at indgå ægteskab mellem jøder og fuldberettigede
statsborgere, og det blev i øvrigt fastslået, at også statsborgere af
arisk blod måtte vise sig værdige til den tyske ære (hvorved det
blev underforstået, at der svævede en mulighed for afnationalisering
over enhver). Lovene til diskriminering af jøder har i det store hele
monopoliseret forskernes opmærksomhed, hvad angår det Tredje
Riges racepolitik; ikke desto mindre kan de kun forstås til fulde, når
de tilbageføres til den pågældende lovgivnings generelle kontekst
og til nationalsocialismens biopolitiske praksis. De er ikke udtømte,
hverken med Nürnberglovene eller med deportationerne til lejrene
og heller ikke med Endlösung: disse afgørende begivenheder i det
20. århundrede har deres grundlag i en betingelsesløs antagelse af
en biopolitisk opgave, hvori liv og politik bliver identiske (“politik,
dvs. [...] formningen af folks liv”); og det er kun, når de føres tilbage
til deres “humanitære” sammenhæng, at det er muligt at måle deres
umenneskelighed til fulde.
Hvor langt det nazistiske rige havde besluttet sig for at gå i forhold
til alle borgere, da dets biopolitiske program viste sit thanatopolitiske
ansigt, bliver bevist af et af de projekter, som Hitler foreslog i krigens
sidste år:
“Efter en landsomfattende røntgenundersøgelse, skal Føreren modtage
en liste over alle syge undersåtter, især over dem, der er ramt af nyre- og
hjerteforstyrrelser. På grundlag af en ny Rigssundhedslov [...] skal
sådanne familier ikke mere kunne tage del i det offentlige liv, og deres
videreforplantning vil kunne blive forbudt. Hvad der skal ske med disse
familier, er en sag, der er overladt Førerens videre afgørelser.” (Citeret
i Arendt 3, s.416 [min overs.])
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Det er netop denne umiddelbare enhed mellem politik og liv, der
tillader at kaste lys på filosofiens skandale i det 20. århundrede: forholdet
imellem Heidegger og nazismen. Det er kun, hvis man placerer forholdet
i den moderne biopolitiks perspektiv (hvad såvel de anklagende som de
lovprisende har undladt at gøre), at det kan få sin egentlige betydning. Fordi
den store nyhed i Heideggers tænkning (hvad der ikke undgik iagttagere som
Rosenzweig og Lévinas’ opmærksomhed i Davos) var, at den slog beslutsomt
rod i det faktiske. Som offentliggørelsen af forelæsningerne fra først i 20’erne
for længst har vist, så fremstår ontologien hos Heidegger fra begyndelsen af
som en hermeneutik for det faktiske liv. Daseins cirkelstruktur, ifølge hvilken
dens væren selv står på spil i dens væremåde, udgør blot en formalisering af
den væsentlige erfaring med det faktiske liv, hvor det er umuligt at skelne
mellem livet og dets reelle situation, mellem væren og dennes væremåder, og
hvor alle forskelle fra den traditionelle antropologi (såsom dem mellem ånd
og legeme, mellem sansning og bevidsthed, mellem jeg og verden, mellem
subjekt og ejendom) kommer til at mangle. For Heidegger er det faktiskes
centrale kategori nemlig ikke tilfældigheden, kontingensen (sådan som den
endnu var for Husserl), ifølge hvilken noget er på en vis måde og et vist sted,
men ville kunne være et andet sted og på en anden måde; centralkategorien er
derimod det forefaldende (Verfallenheit), som er karakteristisk for en væren,
som er til og har at være sine egne væremåder. Fakticiteten er ikke blot en
kontingent væren på en vis måde og i en vis situation, men en beslutsom
påtagen sig denne måde og denne situation, hvorved det, som var hengivelse
<Hingabe>, må forvandles til opgave <Aufgabe>. Tilværelsen, das Dasein, en
væren til i sit ‘dér’, kommer således til at befinde sig i en zone af uskelnelighed
i forhold til alle traditionelle bestemmelser af mennesket og markerer deres
endegyldige undergang.
Det var Lévinas, der som den første påpegede lighedspunkterne mellem
denne nye ontologiske bestemmelse af mennesket og nogle karaktertræk
ved hitlerismens underforståede filosofi i en tekst fra 1934, som endnu i dag
måske udgør det dyrebareste bidrag til en forståelse af nationalsocialismen
(Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme [Nogle overvejelser
vedrørende hitlerismens filosofi]). Mens den jødisk-kristne tankegang og
ligeledes den liberale er karakteristiske ved, at ånden må igennem en asketisk
befrielse fra sine bånd til den sanselige og historisk-sociale situation, som
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den havner i gang på gang, hvorved den når frem til i mennesket og dets
verden at udskille fornuftens rige som adskilt fra kroppens, der forbliver
ubøjeligt fremmed for fornuftens rige, så bygger den hitleristiske filosofi (heri
ligner den marxismen) ifølge Lévinas på en betingelsesløs og forbeholdsløs
påtagelse af den historiske, fysiske og materielle situation, der opfattes som
en uopløselig sammenhæng mellem ånd og krop, natur og kultur.
“Kroppen er ikke blot et uheldigt eller heldigt tilfælde, som bringer
os i relation til materiens ubønhørlige verden, dens tilknytning til
jeget gælder af sig selv. Det er en tilknytning, som man ikke kan
unddrage sig, og som ikke nogen metafor vil kunne sammenblande
med tilstedeværelsen af et udenforstående objekt; det er en forening,
hvori intet vil kunne forandre det definitives tragiske smag. En sådan
identitetsfølelse mellem jeget og kroppen [...] vil altså aldrig kunne
tillade dem, der ønsker at forlade den, at genfinde dobbeltheden i
enhedens dyb, hvor en fri ånd skulle kæmpe mod en krop, hvormed
den var blevet sammenkædet. Det er tværtimod sådan, at de mener, at
det er i denne sammenkædning med kroppen, at hele åndens væsen
består. At adskille den fra de konkrete former, som den allerede er
inddraget i, indebærer at forråde det oprindelige ved den følelse, som
man i stedet skal tage udgangspunkt i. Den vigtighed, der tilskrives en
sådan følelse af krop, hvormed den vestlige ånd aldrig har villet slå sig
til tåls, udgør grundlaget for en ny opfattelse af mennesket. Biologien,
med alt hvad den medfører af fatalitet, bliver mere end en genstand
for det åndelige liv, den bliver dets hjerte. Blodets mystiske stemmer,
appellerne fra arven og det forgangne, for hvilke kroppen tjener som
en gådefuld bærer, mister deres natur af at være problemer, som er
underlagt en løsning hidrørende fra et suverænt frit jeg. Med sig fører
jeget kun problemernes ukendte dimensioner til en sådan løsning. Jeget
er konstitueret af dem. [...] Menneskets væsen er ikke længere i frihed,
men i en slags sammenkædning. [...] Kædet til sin krop ser mennesket
sig nægtet magten til at unddrage sig selv. For det består sandheden
ikke længere i betragtningen af et fremmed skuespil, den består i et
drama, hvori mennesket selv er skuespiller. Det er under vægten af
hele sin eksistens, som indebærer nogle givne omstændigheder, der
177

Giorgio Agamben

Homo Sacer

ikke lader sig omgøre, at mennesket skal sige sit ja eller nej.” (Lévinas
1, s.205-207)
Heideggers navn bliver ikke nævnt noget sted i denne tekst, selvom den blev
skrevet på et tidspunkt, hvor Freiburg-mesterens tilslutning til nazismen endnu
udgjorde et brændende anliggende. Den note, der er blevet tilføjet i 1991, da
teksten blev genudgivet i Les Cahiers de l’Herne, efterlader imidlertid ingen
tvivl om den tese, som den opmærksomme læser under alle omstændigheder
havde kunnet læse mellem linjerne, nemlig at nazismen som et “elementært
onde” finder sin mulighedsbetingelse i selve den vestlige filosofi og især i
Heideggers ontologi: “En mulighed, som indskriver sig i en ontologi for den
væren, der er optaget af at være – for den væren, hvorom det selv handler i
sin væren (dem es in seinem Sein um dieses Sein selbst geht)” (Lévinas 2, s.159).
Det kan ikke siges klarere, at nazismen har rod i den selv samme erfaring
af det faktiske, hvorfra Heideggers tænkning henter sin bevægelse, og som
filosoffen i sin Rektortale havde sammenfattet i formlen: “at ville eller ikke
ville sin egen Dasein”. Det er kun denne oprindelige nærhed, der kan gøre
det forståeligt, hvorfor Heidegger til sin forelæsningsrække “Indføring i
metafysikken” fra 1935 har kunnet skrive disse afslørende ord: “Hvad der
i dag bliver bragt i omløb som nationalsocialismens filosofi, har imidlertid
ikke det ringeste at gøre med denne bevægelses indre sandhed og storhed
(nemlig med mødet mellem den planetarisk bestemte teknik og det samtidige
menneske); med den slags kommer man snarere til at fiske i ‘værdiernes’ og
‘helhedernes’ grumsede vande.” (Heidegger 3, s.152).
Nationalsocialismens fejl, som har forrådt dens “indre sandhed”, skulle
da ud fra Heideggers perspektiv bestå i at have forvandlet erfaringen af det
faktiske liv til en biologisk “værdi” (heraf den foragt, hvormed Heidegger flere
gange henviser til Rosenbergs biologisme). Mens den egentlige præstation i
Heideggers filosofiske geni bestod i frembringelsen af de begrebskategorier,
der forhindrede det faktiske i at stå frem som en kendsgerning, så endte
nazismen med at fængsle det faktiske liv i en objektiv racemæssig bestemmelse, hvorved den forlod sin oprindelige inspiration.
Men hinsides disse forskelle og ud fra det perspektiv, der har vor interesse,
hvori består da den politiske betydning af erfaringen ved fakticitet? I begge
tilfælde har livet ikke brug for at påtage sig værdier uden for sig selv for at
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blive politisk: det er umiddelbart politisk i sin egen faktiskhed. Mennesket er
ikke en levende, som skal ophæve sig selv eller transcendere sig selv for at
blive menneskelig, ikke en dobbelthed af ånd og krop, natur og politik, liv
og logos, men placerer sig beslutsomt i deres uskelnelighed <indifferenza>.
Mennesket er ikke længere et menneskebærende, “antropoforisk” dyr, som
skal transcendere sig selv for at give plads for den menneskelige væren;
dets faktiske væren indeholder allerede den bevægelse, der konstituerer
det som Dasein, når den begribes, og derfor som en politisk væren (“Polis
[vil sige] det sted, det dér <das Da>, hvori og hvorved Da-sein er som
historisk”; ibid., s.117). Det indebærer imidlertid, at erfaring af faktiskhed
svarer til en radikalisering af undtagelsestilstanden uden fortilfælde (med
dens uskelnelighed mellem natur og politik, udvendigt og indvendigt, udelukkelse og indoptagelse), og det i en dimension, hvor undtagelsestilstanden
tenderer mod at blive til regel. Det er, som om homo sacers nøgne liv, på hvis
underopdeling den suveræne magt blev grundlagt, nu skulle blive eksplicit og
umiddelbart politisk ved at påtage sig selv som opgave. Men det er netop også
det, der karakteriserer modernitetens biopolitiske vending, dvs. den tilstand,
hvori vi befinder os endnu i dag. Og det er på dette punkt, at nazismen og
Heideggers tænkning divergerer radikalt. Nazismen gør homo sacers nøgne
liv, som bestemmes ud fra en biologisk og eugenetisk tolkning, til det sted,
hvor der foregår en uophørlig afgørelse om værdi og værdiløshed, og hvor
biopolitikken hele tiden slår om i thanatopolitik, og følgelig bliver lejren det
politiske rum i præeminent grad. Hos Heidegger bliver homo sacer, for hvem
livet altid står på spil i hver af dens handlinger, i stedet til Dasein, for hvilken
dens væren selv står på spil i dens væren, en udelelig enhed mellem væren
og måder, mellem subjekt og kvalitet, mellem liv og verden. Såfremt livet
inden for den moderne biopolitik umiddelbart er politik, så unddrager den
nævnte enhed, som selv har form af en uigenkaldelig afgørelse, sig enhver
afgørelse udefra, og den fremstår som en uopløselig sammenhæng, hvori det
er umuligt at isolere sådan noget som et nøgent liv. I den undtagelsestilstand,
der er blevet regel, slår homo sacers liv, som udgjorde den suveræne magts
modpart, over i en eksistens, som magten ikke længere forekommer at have
noget som helst greb om.
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5
VP

5.1
Den 15. maj 1941 skrev doktor Sigmund Rascher, som i nogen tid
havde forsket i redninger ved store højder, til Himmler for at anmode
om, om det ikke var muligt at få stillet “to eller tre professionelle
forbrydere” til rådighed, så forsøgene kunne fortsættes, givet deres
vigtighed for de tyske piloters liv, og det dels pga. den dødsfare,
som disse forsøg indebar for VP’erne (Versuchspersonen), dels taget
i betragtning, at sådanne forsøg ikke med udbytte kunne gøres på
dyr. Luftkrigen var nu trådt ind i en fase, hvor flyvningerne foregik i
store højder, og hvis trykkabinen blev beskadiget, eller piloten måtte
springe ud med faldskærm, så var risikoen betydelig. Resultatet af
brevvekslingen mellem Rascher og Himmler (som er bevaret i sin
helhed) endte med at blive oprettelsen af en trykkabine i Dachau for
at fortsætte eksperimenterne et sted, hvor VP’ere var særligt lette at
få fat i. Vi er i besiddelse af en protokol (forsynet med fotografier)
over det eksperiment, som en kvindelig jødisk VP på 37 år og ved
godt helbred blev udsat for med et tryk svarende til 12.000 meters
højde. Vi læser: “Efter 4 minutter begyndte VP’ersken at svede og
virre med hovedet. Efter 5 minutter indtrådte der kramper. Efter 6 til
10 minutter blev åndedraget hurtigere og VP’ersken bevidstløs. Fra
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det 11. minut til det 30. minut svækkedes åndedraget mere og mere
indtil tre åndedrag per minut for så at ophøre helt. I mellemtiden
indtrådte der udpræget cyanose, samtidig med at der viste sig fråde
ved munden.” Herefter følger beretningen om ligets dissekering for
at konstatere eventuelle organiske skader.
Under Nürnberg-processen blev de eksperimenter, som tyske læger
og forskere gennemførte i koncentrationslejrene overalt i verden,
opfattet som et af de mest infame kapitler i det nationalsocialistiske
regimes historie. Ud over eksperimenterne i redning ved store højder,
blev der i Dachau gennemført eksperimenter (også dem med henblik
på at muliggøre redning af forulykkede søfolk og piloter) i muligheden
for at overleve i iskoldt vand, samt ved at drikke havvand. I det første
tilfælde blev VP’erne nedsænkede i bassiner med koldt vand, indtil
de mistede bevidstheden, mens forskerne omhyggeligt analyserede
udsvingene i kropstemperaturen og muligheden af genoplivelse
(særligt grotesk blandt disse var eksperimentet med en genoplivelse
kaldet “ved dyrisk varme”, hvorved VP’erne blev lagt på et leje mellem
to nøgne kvinder, som også var indsatte jødinder fra lejrene; det er
bevist, at VP’eren ved en lejlighed var i stand til seksuelt samkvem,
hvad der lettede processen med at genvinde kræfter). Forsøgene med
havvands drikkelighed blev i stedet udført på VP’ere udvalgt blandt
indsatte med sort trekant (dvs. sigøjnere; man bør ved siden af den
gule stjerne også erindre sig dette symbol på et genocid udført på
et forsvarsløst folk). De blev opdelt i tre grupper, en gruppe, som
simpelthen skulle afholde sig fra at drikke, en anden, som kun drak
havvand, og en tredje, som drak havvand med tilføjelse af Berkazusatz,
dvs. tilsætning af et kemisk stof, som ifølge forskerne skulle kunne
formindske skader hidrørende fra havvandet.
En anden vigtig forsøgssektor bestod i indpodningen af plettyfusbakterier og af vira hidrørende fra hepatitis endemica i den
hensigt at frembringe vacciner mod to sygdomme, som i særlig
grad truede helbredet blandt Rigets soldater, der befandt sig ved de
fronter, hvor livsbetingelserne var hårdest. Særligt omfattende og
smertefuldt for patienterne var i øvrigt forsøget med ikke-kirurgisk
sterilisering ved hjælp af kemiske stoffer eller strålinger med henblik
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på at fremme regimets eugenetiske politik; ved nogle lejligheder blev
der også forsøgt sådanne eksperimenter med nyretransplantationer,
med cellebetændelse osv.

5.2
Læsningen af de overlevende VP’eres og af de anklagedes vidnesbyrd,
samt, i enkelte tilfælde, af de bevarede protokoller, udgør en så
afskyelig erfaring, at man bliver meget stærkt fristet til at betragte
disse forsøg udelukkende som sadistisk-kriminelle handlinger, der
intet har at gøre med videnskabelig forskning. Det er desværre ikke
muligt. Vi kan begynde med, at nogle (givetvis ikke alle) blandt de
læger, som havde gennemført forsøgene, var ganske anerkendte
forskere i det videnskabelige samfund: For eksempel professor Carl
Clauberg, der var ansvarlig for steriliseringsprogrammet, var blandt
andet opfinderen af den “test” (der netop kaldes Clauberg-testen)
af progesterons virkemåde, der endnu var i almen brug inden for
gynækologi for få år siden; professorerne Oscar Schröder, Hermann
Becker-Freyseng og Wilhelm Beiglböck, som ledede forsøgene
vedrørende havvands drikkelighed, havde et så godt videnskabeligt
omdømme, at en gruppe videnskabsfolk fra forskellige lande i
1948, efter de var blevet dømt, ved en international lægekongres
forfattede et bønskrift om, at de ikke måtte blive forvekslet med
andre kriminelle læger, der var blevet dømt i Nürnberg. Under
processen aflagde Franz Volhard, der var professor i medicinsk kemi
ved universitetet i Frankfurt og ikke under mistanke for sympati
med det nazistiske regime, over for domstolen vidnesbyrd om, at
forberedelsen af disse eksperimenter havde været dadelfri ud fra
et videnskabeligt synspunkt; et mærkeligt udsagn, når man tager i
betragtning, at der under forsøget var forekommet to tilfælde, hvor
VP’erne var nået til en sådan grad af prostration, at de forsøgte at
suge ferskvand af en gulvklud.
Afgjort mere beskæmmende er så den omstændighed (som umiskendeligt fremgår af den videnskabelige litteratur, der blev fremlagt
af forsvaret og bekræftet af domstolens eksperter), at forsøg med
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indsatte og dødsdømte allerede var blevet udført flere gange og i
stort omfang i det 20. århundrede især i de Forenede Stater (det
land hvorfra størsteparten af Nürnberg-dommerne stammede). I
1920’erne var 800 indsatte i de Forenede Staters fængsler således
blevet inficerede med malaria-plasmodium i forsøget på at finde et
middel mod sumpfeber. Inden for faglitteraturen om pellagra blev
de forsøg anset for at være eksemplariske, som Joseph Goldberger
gennemførte på 12 amerikanske indsatte, der var dømt til døden,
og som var blevet lovet eftergivelse af straffen, hvis de overlevede.
Uden for de Forenede Stater var de første undersøgelser af beriberisygdommen og den bakterie, der førte den med sig, blevet udført
af Richard Pearson Strong på dødsdømte i Manila (protokollerne fra
forsøgene nævner ikke, om det drejede sig om frivillige eller ikke).
Forsvaret fremførte endvidere tilfældet med den dødsdømte Keanu
(Hawaii), som var blevet inficeret med spedalskhed med et løfte om
benådning, og som var død som følge af dette forsøg.
Over for det indlysende ved denne dokumentation måtte dommerne
hengive sig til uendelige diskussioner for at identificere de kriterier,
som kunne gøre videnskabelige eksperimenter med menneskelige
forsøgsobjekter acceptable. Det endelige kriterium, som fik almindelig
tilslutning, fremhævede nødvendigheden af en tydelig og frivillig
indvilligelse fra den persons side, som skulle udsættes for forsøget. I
de Forenede Stater var det faktisk almindelig praksis (som det fremgik
af en formular, der blev anvendt i staten Illinois, og som blev fremlagt
for dommerne), at den dømte skulle underskrive en erklæring, hvori
der blandt andet blev stipuleret:
“Jeg indvilliger hermed i at påtage mig alle farer ved dette forsøg og
erklærer, at jeg – også på vegne af mine arvinger og repræsentanter –
fritager for ethvert ansvar Chicagos Universitet samt alle teknikere og
forskere, der deltager i forsøget, såvel som regeringen i Illinois, ledelsen
af statens fængselsvæsen og enhver anden embedsmand. Jeg giver derfor
afkald på ethvert krav om godtgørelse i forbindelse med skade eller
sygdom, selv dødbringende, som måtte blive forårsaget af forsøget.”
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Det indlysende hykleri ved sådanne dokumenter kan kun gøre os
perplekse. At tale om fri vilje eller om indvilligelse i en dødsdømts
tilfælde eller i tilfælde med en indsat, som afsoner en hård straf, er
mildest talt problematisk; og givet er det, at havde man også fundet
sådanne erklæringer underskrevet af indsatte i koncentrationslejrene,
så ville de forsøg, som var blevet gennemført der, alligevel ikke være
blevet anset for etisk acceptable. Hvad den velmenende understregning af individets frie vilje nægter at indse, er, at begrebet om en
“frivillig indvilligelse” for en indsat i Dachau, som måtte være blevet
foregøglet også blot en forbedring af sine livsbetingelser, ganske
enkelt var uden mening, og at det umenneskelige ved sådanne
forsøg ud fra dette synspunkt følgelig var substantielt det samme
i begge tilfælde.
Det var heller ikke muligt at påkalde sig formålenes forskellighed
for at bedømme de forskelligartede og særlige ansvarsforhold i de
behandlede tilfælde. Som et vidnesbyrd om, hvor smerteligt det var at
indrømme, at forsøgene i lejrene ikke var uden fortilfælde inden for
lægevidenskabelig praksis, kan man citere en betragtning fremført af
Alexander Mitscherlich, den læge der sammen med Fred Mielke i 1947
offentliggjorde og kommenterede den første beretning om retssagen
mod lægerne i Nürnberg. Den tiltalte professor Gerhard Rose, som
var anklaget for at have gennemført forsøg med en vaccine mod
plettyfus (som havde påført 97 ud af 392 forsøgspersoner døden),
forsvarede sig ved at henvise til lignende eksperimenter, der var blevet
udført af Strong i Manila på dødsdømte, og han sammenlignede de
tyske soldater, som døde af plettyfus, med syge ramt af beriberi, hvis
behandling skulle afhjælpes af Strongs forskning. Mitscherlich, der
ellers udmærker sig ved redelighed i sine kommentarer, indvender her:
“Hvor Strong forsøgte at beskytte mod elendighed og død hidrørende
fra en slags naturkatastrofe, virkede forskere som anklagede Rose i
underskoven af et diktaturs umenneskelige metoder med henblik på
opretholdelsen af dets meningsløshed.” (Mitscherlich, s.12). Som en
historisk-politisk bedømmelse er denne betragtning korrekt; men det
er klart, at forsøgenes etisk-juridiske tilladelighed ingenlunde kunne
være afhængig af de personers nationalitet, som vaccinen var tiltænkt,
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og heller ikke af de omstændigheder, hvorunder de var blevet påført
sygdommen.
Den eneste etisk korrekte position ville have bestået i at anerkende,
at de fortilfælde, som forsvaret fremlagde, var sagen vedkommende,
men at de ikke på nogen måde formindskede de tiltaltes ansvar.
Det ville imidlertid have medført, at der var blevet kastet en skummel skygge over de løbende fremgangsmåder inden for moderne
lægeforskning (siden hen er der blevet ført bevis for endnu mere
opsigtsvækkende masseeksperimenter udført på uvidende amerikanske borgere for eksempel med henblik på udforskning af virkninger
fra kernebestråling). Var det således teoretisk forståeligt, at sådanne
forsøg ikke havde rejst etiske problemer blandt forskere og funktionærer inden for et totalitært regime, som bevægede sig i en erklæret
biopolitisk retning, hvordan var det da muligt, at sådanne forsøg,
der i et vist omfang var analoge, kunne være blevet gennemført i et
demokratisk land?
Det eneste mulige svar går ud på, at i begge tilfælde var forsøgspersonernes særlige tilstand afgørende (dødsdømte eller indsatte i
en lejr, hvor det at befinde sig der, indebar en definitiv udelukkelse
fra det politiske fællesskab). Netop fordi de var frataget næsten alle
rettigheder og forventninger, som vi plejer at tilskrive den menneskelige eksistens, og ikke desto mindre var biologisk levende
endnu, så befandt de sig i en grænse-zone mellem liv og død, mellem
indenfor og udenfor, hvor de ikke længere var andet end nøgent liv.
Dødsdømte og lejrbeboere bliver således på en eller anden måde
ubevidst assimileret med homines sacri, med et liv, der kan dræbes,
uden at der bliver begået mord. Intervallet mellem dødsdommen og
dens udførelse, angiver ligesom lejrens hegn en tidløs og ekstraterritorial tærskel, hvor den menneskelige krop er løsgjort fra sin gængse
politiske status og udsat for de mest ekstreme omskifteligheder i en
undtagelsestilstand, hvor forsøget som et udsoningsritual kan give
vedkommende livet tilbage (vi må huske på, at benådning såvel
som eftergivelse af straf er udtryk for den suveræne magt over liv
og død) eller definitivt overlade ham til den død, den pågældende
allerede tilhører. Hvad der imidlertid især interesserer os her ud fra
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den biopolitiske horisont, der er karakteristisk for moderniteten, er,
at lægen og videnskabsmanden bevæger sig i det ingenmandsland,
hvortil kun suverænen havde adgang i fordums tider.
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6
At politisere døden

6.1
I 1959 offentliggjorde to franske neurologer, Pierre Mollaret og Maurice
Goulon, en kort afhandling i Revue Neurologique, hvori de til den i
forvejen kendte fænomenologi for koma tilføjede en ny og ekstrem
figur, som de kaldte coma dépassé (man kunne oversætte det med
overkoma). Ved siden af den klassiske koma, der er karakteriseret
ved tabet af de relationelle livsfunktioner (bevidsthed, bevægelighed,
følsomhed, reflekser) og ved bevarelsen af det vegetative livs funktioner (åndedræt, kredsløb, temperaturregulering), så udskilte den
medicinske litteratur i de år da også en coma éveillé (vågen koma),
hvorunder tabet af de relationelle livsfunktioner ikke var fuldstændig,
samt en coma carus, hvorunder opretholdelsen af de vegeterende
livsfunktioner blev alvorligt forstyrret. Mollaret og Goulon skriver
provokerende: “Til disse tre traditionelle grader af koma foreslår vi,
at man tilføjer en fjerde grad, le coma dépassé [...], det vil sige, at
komaen med den totale ophævelse af de relationelle livsfunktioner
tilføjes ikke forstyrrelser, men en ligeledes total ophævelse af det
vegeterende livs funktioner” (Mollaret og Goulon, s.4).
Formuleringen er paradoksal med vilje (et livsstadium hinsides
alle livsfunktioners ophør), og den antyder, at overkomaen er et
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fuldstændigt resultat (forfatterne kalder den for “løsesum” (rançon)
med en term, som angiver en indfrielse eller en overpris betalt for
noget) af de nye teknologier til genoplivelse (kunstig vejrtrækning,
kontrol af kredsløbet gennem vedvarende intravenøs tilførelse af
adrenalin, teknikker til at kontrollere kropstemperaturen osv.). Den
overkomatøses overlevelse ville da også ophøre automatisk, så snart
behandlingen til genoplivelse blev afbrudt. Det komplette fravær
af enhver reaktion på stimuli, som er karakteristisk for den dybe
koma, blev så fulgt op af en umiddelbar hjerte-kar-kollaps samt af
ophøret af enhver åndedrætsbevægelse. Opretholdt man imidlertid
behandlingerne til genoplivelse, ville overlevelse kunne opretholdes, så længe hjertemuskulaturen, der nu var uafhængig af enhver
nervepåvirkning, var i stand til at trække sig sammen med en rytme
og en energi tilstrækkelige til at sikre en kargennemstrømning til de
andre indre organer (i almindelighed af højst et par dages varighed).
Men drejede det sig virkelig om en “overlevelse”? Hvad var det for en
zone i livet, der henlå hinsides komaen? Hvem er, eller hvad er den
overkomatøse? “Over for de ulykkelige, der befinder sig i sådanne
tilstande, som vi har udpeget med termen coma dépassé, når hjertet
bliver ved med at slå dag efter dag, uden at der kan spores selv den
mindste genopvækkelse af en funktion, så ender håbløsheden med
at kæmpe mod barmhjertigheden, og en smertefuld fristelse til at
foretage en befriende strømafbrydelse dukker op” (ibid., s.14).

6.2
Mollaret og Goulon forstod snart, at det interessante ved en sådan
coma dépassé strakte sig langt ud over det teknisk-videnskabelige
problem om genoplivning: det, der stod på spil, var hverken mere eller
mindre end en gendefinition af døden. Indtil da havde konstateringen
af døden da også været overladt lægen, som afgav diagnosen gennem traditionelle kriterier, som havde været substantielt de samme i
århundreder: hjerteslagenes ophør og vejrtrækningens udeblivelse.
Overkomaen fik gjort netop disse to ældgamle kriterier til konstatering
af dødens indtrædelse forældede, og ved at åbne ingenmandslandet
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mellem komaen og aflivelsen tvang den til at identificere nye kriterier
og at fastlægge nye definitioner. Som de to neurologer skriver: “Alt
dette [...] fører uvægerligt til at hæve problemet op helt til diskussionen
om livets yderste grænser, og længere væk endnu frem til begrebet
om en ret til at fastlægge tidspunktet for en legal død” (ibid., s.4).
Spørgsmålet var blevet mere påtrængende, for ved et af de historiske sammenfald, som det ikke er til at forstå om er tilfældige eller
ej, havde fremskridtene inden for de genoplivningsteknikker, der
havde tilladt tilsynekomsten af coma dépassé, fundet sted samtidigt
med udviklingen og forfinelsen af transplantationsteknologierne. Den
overkomatøses tilstand udgjorde den ideale betingelse for udtagelse af
organer, men det indebar, at øjeblikket for dødens indtræden kunne
bestemmes med sikkerhed, så den kirurg, der foretog transplantationen, ikke kunne blive anklaget for drab. I 1968 fastlagde rapporten
fra et særligt udvalg ved Harvard University (The ad hoc Committee
of the Harvard Medical School) nye kriterier for aflivning og søsatte
det begreb om “hjernedød” (brain death), som lidt efter lidt skulle
gennemtrænge det internationale videnskabelige samfund (om end
ikke uden livlig polemik), indtil det slog igennem i mange amerikanske
og europæiske staters lovgivning. Den dunkle zone hinsides koma,
som Mollaret og Goulon uhildet lod flyde mellem liv og død, kunne nu
levere præcist det nye kriterium for død (Harvardrapporten begynder:
“Vor første målsætning er at definere irreversibel koma som et nyt
dødskriterium” (Harvard Report, s.85)). Når først de dertil egnede
lægelige prøver havde sikret, at hele hjernens død var indtruffet (ikke
blot for neocortex, men også for hjernestammen), skulle patienten
anses for at være død, også selv om vedkommende blev ved med at
trække vejret takket være genoplivningens teknikker.

6.3
Det er selvfølgelig ikke vor hensigt at begive os ind i den videnskabelige debat om hjernedød, om den udgør eller ikke udgør det
nødvendige og tilstrækkelige kriterium for en erklæring om dødens
indtræden, eller om de sidste ord bør overlades til de traditionelle
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kriterier. Det er dog ikke muligt at unddrage sig det indtryk, at hele
diskussionen er indhyllet i uopløselige logiske selvmodsigelser, og at
begrebet “død”, langt fra at være blevet mere nøjagtigt, nu oscillerer
fra den ene pol til den anden i største ubestemmelighed, hvorved
det kommer til at danne en næsten eksemplarisk ond cirkel. På den
ene side erstatter hjernedøden således den systemiske og somatiske
død, der nu anses for at være utilstrækkelig som eneste strengt
kriterium; på den anden side er det den anden somatiske død, der
atter på en mere eller mindre bevidst måde kaldes frem for at levere
det afgørende kriterium. Det kan således forbavse, at tilhængere af
hjernedød godtroende kan skrive, at hjernedød “uundgåeligt leder
ganske hurtigt til døden” (Walton, s.51), eller (som i rapporten fra det
finske sundhedskontor): “Sådanne patienter [som havde fået stillet
diagnosen hjernedød, og som derfor allerede var døde] døde inden
for en dags tid” (citeret i Lamb, s.56). Det er David Lamb, en advokat
uden forbehold over for hjernedøden, som ikke desto mindre har
påpeget disse selvmodsigelser, og han skriver på egne vegne efter at
have citeret en række studier, der påviser, at hjertestoppet indtræffer få
dage efter diagnosen om hjernedød: “I de fleste af disse undersøgelser
indgår der mindre variationer for de kliniske undersøgelser, men
alle påviste ikke desto mindre det uundgåelige ved en somatisk
død, som følge af hjernedød” (ibid., s.63). Med en åbenbar mangel
på logisk konsekvens dukker det hjertestop op, som netop er blevet
forkastet som gyldigt dødskriterium, for at bevise nøjagtigheden ved
det kriterium, som skulle have udgjort dets erstatning.
Denne dødens fluktuering i skyggeområdet hinsides komaen
afspejler sig i en lignende oscillering mellem lægevidenskab og
ret, mellem lægelig afgørelse og retsafgørelse. I 1974 indvendte
forsvarsadvokaten for Andrew D. Lyons, som stod anklaget i en
californisk retssal for at have dræbt en mand med et pistolskud,
at årsagen til ofrets død ikke var det projektil, hans klient havde
affyret, men den fjernelse af hjertet, der for at gennemføre en
transplantation var blevet foretaget af kirurgen Norman Shumway
efter indtrædelse af hjernedøden. Der blev ikke rejst tiltale mod
doktor Shumway; men det er ikke muligt at læse den erklæring,
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hvormed han overbeviste retten om sin egen uskyld, uden ubehag:
“Jeg siger, at enhver, hvis hjerne er død, er død. Det er den eneste
bestemmelse, der er universelt anvendelig, fordi hjernen er det eneste
organ, der ikke lader sig transplantere” (citeret i Lamb, s.75). Ifølge
enhver god logik så måtte dette medføre, at eftersom hjertedøden
ophørte med at levere et gyldigt kriterium, da genoplivningens og
transplantationens teknologier blev opdaget, så måtte hjernedøden
også ophøre med at være en død den hypotetiske dag, hvor den
første hjernetransplantation fandt sted. På denne måde bliver døden
til et sidefænomen inden for transplantationsteknologien.
Et perfekt eksempel på dødens fluktuering udgør Karen Quinlans
tilfælde, den amerikanske pige, der befandt sig i dyb koma og blev
holdt i live i årevis gennem kunstig vejrtrækning og ernæring. På
forældrenes foranledning tillod en domstol til slut, at den kunstige
vejrtrækning blev afbrudt, fordi pigen måtte anses for at være død.
Da indtraf det, at Karen alt mens hun forblev i koma, genoptog en
vejrtrækning på naturlig måde og “overlevede” ved hjælp af kunstig
ernæring indtil 1985, som er året for hendes naturlige “død”. Det er
indlysende, at Karen Quinlans krop i virkeligheden var indtrådt i en
zone af ubestemmelighed, hvor ordene “liv” og “død” havde mistet
deres betydning, og som i det mindste ud fra dette aspekt ikke er så
anderledes end det undtagelsesrum, hvori det nøgne liv holder til.

6.4
Det indebærer, at liv og død i dag (som det er underforstået i Peter
B. Medawars bemærkning, at “inden for biologi er diskussioner om
meningen med ordene ‘liv’ og ‘død’ tegn på et lavt niveau i samtalen”)
ikke er videnskabelige begreber i egentlig forstand, men politiske
begreber, og at de som sådan kun kan opnå en præcis betydning
gennem en afgørelse. “De angstfremkaldende og hele tiden udvidede
grænser”, som Mollaret og Goulon talte om, udgør mobile grænser,
fordi de er biopolitiske grænser, og den kendsgerning, at der i dag
foregår en proces, hvori indsatsen netop drejer sig om genbestemmelsen af dem, indebærer, at udøvelsen af suveræn magt mere end
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nogen sinde foregår igennem dem og på ny er i færd med at krydse
de medicinske og biologiske videnskabers veje.
I en strålende artikel har Willard Gaylin fremmanet genfærdet
af kroppe, som han kalder neomorts [nydøde], der skulle have den
retslige status af lig, men som ville kunne opretholde nogle af livets
karaktertræk med henblik på eventuelle transplantationer: “De skulle
være varme, pulserende og urinerende” (Gaylin, s.30). I den modsatte
lejr er den krop, som hviler i genoplivningens værelse, af en tilhænger
af hjernedøden blevet kaldt en faux vivant [falsk levende], i forhold til
hvilken man kan gribe ind uden tilbageholdenhed. (Dagognet, s.189).
Genoplivningens værelse, hvor den nydøde, den overkomatøse
og le faux vivant fluktuerer mellem liv og død, angiver det undtagelsesrum, hvor et nøgent liv fremstår i ren tilstand for første gang
helt og aldeles kontrolleret af mennesket og af dets teknologi. Og
eftersom det netop ikke drejer sig om en naturlig krop, men om en
ekstrem legemliggørelse af homo sacer (den komatøse er engang
blevet bestemt som “et væsen mellem mennesket og dyret”), så består
indsatsen atter en gang i definitionen af et liv, der kan dræbes, uden
at der begås mord (og som ligesom med homo sacer “ikke kan ofres” i
den betydning, at det indlysende nok ikke kan henrettes i forbindelse
med fuldbyrdelsen af en dødsstraf).
Det kan derfor ikke undre, at der blandt de ivrigste tilhængere
af hjernedød og moderne biopolitik findes nogen, der påberåber sig
statens indgreb, hvorved det gennem dens afgørelse om tidspunktet
for dødens indtrædelse bliver tilladeligt at gribe uhindret ind over
for den “falsk levende” på genoplivningsværelset.
“Man må derfor bestemme øjeblikket for afslutningen og ikke længere
passivt regne med dødsstivheden, som man gjorde før i tiden, og
endnu mindre med tegnene på forrådnelse; man bør udelukkende
holde sig til hjernedøden [...] Heraf følger muligheden for at foretage
indgreb på den falsk levende. Kun staten kan og bør gøre det [...]
Organismerne tilhører den statslige magt: man nationaliserer kroppen
(les organismes appartiennent à la puissance publique: on nationalise
le corps).” (Dagognet, s.189)
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Hverken Reiter eller Verschuer havde nogen sinde vovet sig så
langt, hvad angår politiseringen af det nøgne liv; men i de moderne
demokratier (og det er et indlysende tegn på, at biopolitikken har
overskredet endnu en tærskel) er det muligt offentligt at sige, hvad
de nazistiske biopolitikere ikke vovede at udtale.
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7
Lejren som det modernes nomos

7.1
Det, der skete i lejrene, overgår i en sådan grad det retslige begreb om
forbrydelse, at man meget ofte simpelthen har undladt at undersøge
den særlige juridisk-politiske struktur, hvorunder de daværende
begivenheder fandt sted. Lejren er blot det sted, hvor den absolutte
conditio inhumana blev virkeliggjort, dvs. den mest umenneskelige
tilstand, som har fundet sted på jorden: når alt kommer til alt, så er
det det, der tæller, såvel for ofrene, som for efterkommerne. Med
fuldt overlæg skal vi her bevæge os i den modsatte retning. I stedet
for at aflede definitionen af lejren af de begivenheder, der har fundet
sted der, så vil vi snarere stille spørgsmålet: hvad er en lejr, hvad
er dens juridisk-politiske struktur, for at sådanne begivenheder har
kunnet finde sted der? Det vil føre os til at betragte lejren ikke som
et historisk faktum eller som en anormalitet, der tilhører fortiden
(også selvom den eventuelt vil kunne dukke op igen), men på en eller
anden måde som den skjulte matrice, som nomos for det politiske
rum, vi lever i.
Historikerne diskuterer, om lejrenes første tilsynekomst kan stedfæstes til de campos de concentraciones [koncentrationslejre], som
spanierne oprettede på Cuba i 1896 for at undertrykke det oprør,
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koloniens befolkning havde iværksat, eller med de concentration
camps, hvori englænderne i begyndelsen af forrige århundrede
samlede boerne. Det afgørende er, at det i begge tilfælde drejer sig
om en udvidelse af en undtagelsestilstand til en hel civil befolkning i
forbindelse med en kolonikrig. Lejrene fødes således ikke af sædvanlig
ret (og end mindre, som man måske kunne have formodet, af en
forvandling eller en udvikling inden for strafferetten), men af undtagelsestilstanden og af krigsretten. Dette er end mere indlysende for de
nazistiske lejres vedkommende, hvis oprindelse og juridiske regime er
veldokumenteret. Det er velkendt, at interneringens retsgrundlag ikke
blev udgjort af civilretten, men af Schutzhaft (bogstaveligt: beskyttende
varetægt), en retsinstitution af preussisk oprindelse, som de nazistiske
jurister somme tider klassificerede som en forebyggende politimæssig
forholdsregel, eftersom den tillod at underlægge nogle individer
“beskyttelse” uafhængigt af et hvilket som helst relevant strafferetsligt
forhold, udelukkende med henblik på at undgå en fare for statens sikkerhed. Schutzhafts oprindelse er imidlertid at finde i den preussiske
lov af d. 4. juni 1851 vedrørende den belejringstilstand, som i 1871
blev udvidet til hele Tyskland (med undtagelse af Bayern), og før da
til den preussiske lov om “beskyttelse af den personlige frihed” af 12.
februar 1850, love, som fandt massiv anvendelse i forbindelse med
Første Verdenskrig og i forbindelse med det opbrud, som i Tyskland
fulgte ved indgåelsen af fredstraktaten. Det er vigtigt ikke at glemme,
at de første koncentrationslejre i Tyskland ikke blev iværksat af det
nazistiske regime, men af de socialdemokratiske regeringer, som ikke
blot i 1923, efter indførelsen af undtagelsestilstanden, internerede
tusindvis af kommunistiske aktivister på baggrund af Schutzhaft, men
også skabte en Konzentrationslager für Ausländer [koncentrationslejr
for udlændinge] i Cottbus-Sielow. Den husede først og fremmest
jødiske flygtninge fra øst, og den kan følgelig betragtes som den
første lejr for jøder i vort århundrede (selvom det indlysende nok
ikke drejede sig om en udryddelseslejr).
Det juridiske grundlag for Schutzhaft bestod i indførelsen af
belejringstilstanden eller af undtagelsestilstanden, med den dertil
svarende suspension af de paragraffer i den tyske forfatning, som
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garanterede de personlige frihedsrettigheder. Paragraf 48 i Weimarforfatningen lød således: “Rigspræsidenten kan, når den offentlige
sikkerhed og orden bliver alvorligt forstyrret eller truet i det Tyske
Rige, træffe de til genoprettelsen af den offentlige sikkerhed og orden
nødvendige forholdsregler og om fornødent gribe ind med hjælp fra
den væbnede magt. Med dette formål for øje kan han midlertidigt
sætte de i paragrafferne 114, 115, 117, 118, 123, 124 og 153 fastlagte
grundrettigheder helt eller delvis ud af kraft.” Fra 1919 til 1924
proklamerede Weimarregeringerne flere gange undtagelsestilstand,
som i nogle tilfælde varede helt op til fem måneder (for eksempel
fra september 1923 til februar 1924). Da nazisterne tog magten og
d. 28. februar 1933 udsendte Verordnung zum Schutz von Volk und
Staat [forordning til beskyttelse af folk og stat], der på ubestemt
tid suspenderede de paragraffer i forfatningen, som vedrørte den
personlige frihed, ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, hjemmets
ukrænkelighed og brev- og telefonhemmeligheden, så gjorde de i en
vis forstand ikke andet end at følge en praksis, der allerede havde
fået et solidt fodfæste under de foregående regeringer.
Der var imidlertid en vigtig nyhed. Forordningens tekst, som ud
fra et juridisk synspunkt havde sit underforståede grundlag i paragraf
48 i den forfatning, der endnu var gældende og uden tvivl svarede
til en indførelse af undtagelsestilstanden (den første paragraf lød:
“Paragrafferne 114, 115, 117, 118, 123, 124 og 153 i det Tyske Riges
forfatning bliver sat ud af kraft indtil videre”), indeholdt dog ikke
noget sted udtrykket Ausnahmezustand [undtagelsestilstand]. De facto
forblev forordningen i kraft indtil det Tredje Riges ophør, hvad der i
denne forbindelse og med rette er blevet kaldt en “Bartholomæusnat
af tolv års varighed” (Drobisch-Wieland, s.26). Undtagelsestilstanden
ophører således med at blive relateret til en udenrigs og provisorisk
situation af faktisk fare og tenderer i stedet for mod at blive sammenfaldende med selve retsnormen. De nationalsocialistiske jurister
var sig det særlige ved en sådan situation i den grad bevidst, at de
med et paradoksalt udtryk definerede den som “en villet undtagelsestilstand”. Werner Spohr, en jurist i nærheden af regimet, skriver:
“Ved at sætte grundrettighederne ud af kraft skaber forordningen
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en villet undtagelsestilstand til gunst for gennemførelsen af den
nationalsocialistiske stat.” (ibid., s.28).

7.2
Denne konstitutive forbindelse mellem undtagelsestilstand og koncentrationslejr lader sig ikke overvurdere, når det drejer sig om en rigtig
forståelse af lejrens natur. Den “beskyttelse” af friheden, som står på
spil i Schutzhaft, er ironisk nok en beskyttelse mod den suspension
af loven, som karakteriserer nødtilstanden. Nyheden består nu i, at
denne institution løsgøres fra undtagelsestilstanden, som den før
byggede på, og opnår gyldighed i den normale situation. Lejren er
det rum, som åbner sig, når undtagelsestilstanden begynder at blive
regel. Mens undtagelsestilstanden i sit væsen bestod i en tidsmæssig
suspension af ordningen på baggrund af en faktisk faresituation, så
får undtagelsestilstanden nu med lejren indrettet et permanent rum,
der som sådan imidlertid konstant kommer til at stå uden for den
normale ordning. Da Himmler i marts 1933 i forbindelse med højtideligholdelsen af Hitlers valg til Rigets kansler, besluttede at oprette en
“koncentrationslejr for politiske fanger” i Dachau, så blev den straks
overdraget til SS og gennem Schutzhaft stillet uden for retsreglerne for
straf og afsoning. Hverken dengang eller siden fik denne oprettelse
noget som helst at gøre med strafferet og afsoningsret. Til trods for
øgningen af antallet af cirkulærer, instrukser og telegrammer, der
ofte stod i indbyrdes modsætning og hvorigennem såvel de centrale
Rigsmyndigheder som de lokale myndigheder i de forskellige Länder
sørgede for at holde ikrafttrædelsen af Schutzhaft inden for den størst
mulige ubestemmelighed, så fremhævede de samme myndigheder
hele tiden dens absolutte uafhængighed af enhver juridisk kontrol
og af enhver henvisning til normal retsorden. Ifølge de nye begreber
udtænkt af nationalsocialistiske jurister (og blandt disse i første række
Carl Schmitt), som anførte, at den primære og umiddelbare retskilde
bestod i Førerbefalingerne, så havde Schutzhaft da heller ikke noget
behov for et retsligt grundlag i institutionerne eller inden for gældende
lov, men udgjorde en “umiddelbar virkning af den nationalsocialistiske
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revolution” (ibid., s.27). Derfor og eftersom lejrene fandt sted inden
for et sådant særligt undtagelsesrum, så kunne lederen af Gestapo,
Rudolf Diels, hævde: “For oprettelsen af koncentrationslejre gives der
ikke nogen befaling og heller ikke nogen anvisning; de blev ikke
grundlagt, en dag var de til (sie wurden nicht gegründet, sie waren
eines Tages da)” (ibid., s.30).
Dachau og de andre lejre, hvis oprettelse fulgte hurtigt efter
(Sachsenhausen, Buchenwald, Lichtenberg), forblev virtuelt i drift
hele tiden; det, der varierede, var omfanget af deres befolkning (som
i visse perioder, især i tiden fra 1936 til 1937 før deportationen af
jøderne blev påbegyndt, begrænsede sig til 7500 personer), men som
sådan var lejren blevet en permanent virkelighed i Tyskland.

7.3
Man bør nu overveje lejrens paradoksale status som undtagelsesrum:
den består i et stykke land, som bliver anbragt uden for den normale
retsorden, men som derfor alligevel ikke blot bliver til et rum udenfor.
Hvad der er udelukket ved den, er i overensstemmelse med den
etymologiske betydning af termen exceptio (ex-capere), taget ud,
inkluderet gennem udelukkelsen af samme. Men det, der derved først
og fremmest indfanges i ordningen, bliver selve undtagelsestilstanden.
Eftersom undtagelsestilstanden da også er “villet”, så indvier den et nyt
juridisk-politisk paradigme, hvori normen ikke bliver til at skelne fra
undtagelsen. Lejren er således den struktur, hvorved en undtagelsestilstand, hvis afgørelse begrunder den suveræne magt, kan realiseres
normalt. Suverænen begrænser sig ikke længere til at træffe afgørelse
om undtagelse i overensstemmelse med Weimarforfatningens ånd på
baggrund af en erkendelse af en given faktisk situation (en fare for den
offentlige sikkerhed). Ved at blotte hele den intime bandstruktur, som
karakteriserer hans magt, så frembringer suverænen nu den faktiske
situation som følge af afgørelsen om undtagelse. Ser man nøje efter, så er
det derfor, at quaestio iuris [retsspørgsmålet] i lejren absolut ikke lader
sig skelne fra quaestio facti [det faktiske spørgsmål], og i den forstand
bliver enhver problematisering af lovligheden eller ulovligheden af det,
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der foregår i den, simpelthen uden mening. Lejren er en hybrid af ret
og faktum, i hvilken de to betegnelser er blevet indbyrdes uskelnelige.
Hannah Arendt har engang bemærket, at det princip, der i lejrene
kommer helt frem i lyset, er det, der styrer det totalitære herredømme,
og som den sunde fornuft hårdnakket nægter at anerkende, dvs.
princippet ifølge hvilket “alt er muligt”. Det er kun, fordi lejrene i
den forstand, som vi netop har set, udgør et undtagelsesrum, hvori
ikke blot loven er helt og aldeles suspenderet, men hvor også faktum
og ret bliver restløst sammenfaldende, at alt i sandhed er muligt
dér. Forstår man ikke denne særlige juridisk-politiske struktur ved
lejrene, dvs. at deres opgave netop består i en stabil virkeliggørelse
af undtagelsen, så forbliver det utrolige, som har fundet sted i dem,
ganske uforståeligt. Den, der trådte ind i lejren, bevægede sig i en
zone af uskelnelighed mellem udenfor og indenfor, mellem undtagelse
og regel, mellem tilladeligt og utilladeligt, hvor selve begreberne om
subjektiv lov og retslig beskyttelse ikke længere havde nogen mening.
Var vedkommende en jøde, så var han allerede blevet frataget sine
borgerrettigheder af Nürnberglovene og efterfølgende helt og aldeles
de-nationaliseret, da Endlösung blev iværksat. Eftersom lejrenes
beboere var blevet frataget enhver politisk status og fuldstændigt
reduceret til nøgent liv, så udgør lejren også det mest absolutte
biopolitiske rum, der nogen sinde er blevet virkeliggjort, hvor magten
ikke har noget andet over for sig end det rene liv uden nogen
formidling. Det er derfor, at lejren er selve paradigmet for det politiske
rum, nøjagtigt dér, hvor politikken bliver biopolitik, og homo sacer
virtuelt bliver sammenfaldende med borgeren. Det rigtige spørgsmål
at stille i forhold til de rædsler, der er blevet begået i lejrene, er derfor
ikke det, der hyklerisk stilles om, hvordan det kan være muligt at
begå så afskyelige forbrydelser mod menneskelige væsner; det ville
være mere ærligt og især mere nyttigt omhyggeligt at undersøge
de juridiske procedurer og de politiske anordninger, menneskelige
væsner måtte igennem for at kunne blive så helt og aldeles frataget
deres rettigheder og deres krav, indtil det at begå en hvilken som
helst handling imod dem ikke længere fremstod som en forbrydelse
(på dette punkt var alt sandelig blevet muligt).
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7.4
Det nøgne liv, hvortil de blev forvandlet, udgør imidlertid ikke en
naturlig ekstra-politisk kendsgerning, som retten må begrænse sig til
at fastslå og anerkende; det udgør snarere i den forstand, som vi har
set, en tærskel, hvor retten hver gang går over i det faktiske, og det
faktiske går over i ret, og hvor de to niveauer tenderer mod at blive
indbyrdes uskelnelige. Man vil ikke kunne forstå det specifikke ved det
nationalsocialistiske racebegreb og samtidig den mærkværdige vaghed
og inkonsistens, som er karakteristisk for det, hvis man glemmer, at
den biopolitiske krop, som udgør det nye grundlæggende politiske
subjekt, hverken er en quaestio facti (for eksempel identifikationen
af en bestemt biologisk krop) eller en quaestio iuris (identifikationen
af en bestemt norm at anvende), men indsættelsen af en suveræn
politisk afgørelse, som virker ud fra en absolut ligegyldighed over
for det faktiske og retten.
Ingen har på tydeligere måde givet udtryk for den særlige natur ved
de nye grundlæggende biopolitiske kategorier end Carl Schmitt, som
når han i sin afhandling af 1933 Staat, Bewegung, Volk sammenligner
racebegrebet, uden hvilket “den nationalsocialistiske stat” ikke kunne
bestå “og dens retsliv ikke lod sig tænke” med de “generelle klausuler
og ubestemte begreber”, som lidt efter lidt var trængt igennem i det
20. århundredes tyske og europæiske lovgivning. Schmitt bemærker,
at begreber som “gode sæder”, “vigtig grund”, “alvorligt tilfælde”,
“offentlig sikkerhed og orden”, “fare” og “nødstilfælde”, ikke længere
henviser til nogen norm, men til en situation, og ved at trænge ind
i normen, har de nu gjort den illusion forældet om en lov, som a
priori skulle kunne regulere alle tilfælde og alle situationer, og som
dommeren så simpelthen skulle begrænse sig til at anvende. Som
en virkning af disse klausuler, der flytter vished og beregning ud af
normen, bliver alle retsbegreber indbyrdes ubestemmelige. Schmitt
skriver med en ubevidst kafkiansk accentuering:
“Således betragtet gives der i dag i det hele taget kun ‘ubestemte’
retsbegreber. [...] Således står den samlede lovanvendelse mellem
Skylla og Karybdis. Vejen fremad synes at føre ud i et hav uden kyster
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og fjerne sig fra retssikkerhedens og lovbundethedens faste grund,
der dog samtidig også er grunden for en retslig uafhængighed; vejen
tilbage til en historisk for længst overvunden og formalistisk overtro
på loven opleves som meningsløs og kommer lige så lidt i betragtning.”
(Schmitt 7, s.42-44)

Et begreb som det nationalsocialistiske om race (eller med Schmitts
betegnelse “artslighed”) fungerer som en generel klausul (sammenlignelig med “fare” eller med “gode sæder”), som imidlertid ikke
henviser til nogen faktisk ydre situation, men virkeliggør et umiddelbart sammenfald mellem faktum og ret. Den dommer, funktionær
eller hvem der ellers måtte have at gøre med dette sammenfald,
orienterer sig ikke længere i retning af normen eller i retning af en
faktisk situation, men bevæger sig udelukkende ud fra forbindelsen
til sit eget racefællesskab med det tyske folk og med der Führer,
hvorved de bevæger sig ind i en zone, hvor distinktionen mellem
liv og politik, mellem det faktiske spørgsmål og retsspørgsmålet i
bogstavelig forstand ikke længere giver mening.

7.5
Det er kun ud fra dette perspektiv, at den nationalsocialistiske teori,
der gør der Führers ord til lovens umiddelbare og i sig selv fuldkomne
kilde, får hele sin mening. Lige som der Führers ord ikke er en faktisk
situation, der efterhånden forvandles til norm, men selv er norm som
levende stemme, således er den biopolitiske krop (i dens dobbelte
aspekt af jødisk krop og tysk krop, af liv uværdigt til at blive levet
og af fuldgyldigt liv) ikke en uvirksom biologisk forudsætning, som
normen kan henvise til, men er samtidig norm og kriterium for sin
egen anvendelse, en norm, som afgør det faktum, der afgør dens
anvendelse.
Den radikale nyhed, der er underforstået i et sådant begreb, er
ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt af retshistorikere. For ikke blot er
den lov, som udgår fra der Führer, hverken til at definere som regel
eller som undtagelse, og ej heller som ret eller som kendsgerning,
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men desuden er norm og udførelse, rettens etablering og anvendelse,
ikke til at skelne indbyrdes i den (som Benjamin havde forstået, da
han overførte Schmitts teori om suverænitet til Barokkens enevældige
fyrste, hos hvilken “fuldbyrdelsens gester” bliver konstitutive, og som,
når han skal træffe en afgørelse vedrørende undtagelsen, befinder
sig i en umulighed af at tage en beslutning; Benjamin 4, norsk s.70).
Der Führer er i sandhed en nomos empsychon ifølge den pitagoriske
definition på den suveræne, en levende lov (Svenbro, s.128). (Det er
derfor, at den distinktion magterne imellem, som er karakteristisk
for den demokratiske og liberale stat, her mister sin mening, selvom
den formelt set forbliver i kraft. Heraf vanskeligheden ud fra normale
retskriterier ved at bedømme de funktionærer, der som Eichmann
ikke havde gjort andet end at følge der Führers ord som en lov).
Det er den yderste mening med Schmitts tese, ifølge hvilken
princippet om Führung er “et begreb om umiddelbar samtidighed og
reel præsens” (Schmitt 7, s.42); og derfor kan han uden at modsige
sig selv hævde: “Det er en grundlæggende erkendelse for den politisk
samtidige, tyske generation, at netop afgørelsen om en anledning
eller et sagsforhold er upolitisk, udgør en politisk afgørelse på særlig
måde.” (ibid., s.17). Politikken er nu i bogstavelig forstand afgørelsen
om det upolitiske (dvs. om det nøgne liv).
Lejren udgør stedet for en sådan absolut umulighed af at afgøre
mellem faktum og ret, mellem norm og anvendelse, mellem undtagelse
og regel, en umulighed som ikke desto mindre uophørligt træffer
afgørelser om disse. Det, som lejrens vogter eller funktionær står
over for, er ikke et ekstra-juridisk faktum (et individ, der biologisk
set tilhører den jødiske race), hvorpå det drejer sig om at anvende
den nationalsocialistiske norms diskriminerende regel; tværtimod så
frembringer enhver bevægelse, enhver begivenhed i lejren, fra den
mest almindelige til den mest usædvanlige, en afgørelse angående
det nøgne liv; og den afgørelse virkeliggør den tyske biopolitiske
krop. Udskillelsen af den jødiske krop er umiddelbar frembringelse
af den egentlige tyske krop, ligesom anvendelsen af normen udgør
dens frembringelse.
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7.6
Hvis dette er sandt, hvis det væsentlige ved lejren består i materialiseringen af undtagelsestilstanden og i den efterfølgende skabelse af
et rum, hvori det nøgne liv og normen træder ind og over en tærskel
af uskelnelighed, så må vi medgive, at vi virtuelt set befinder os i en
lejrs nærvær, hver gang der frembringes en sådan struktur, uafhængigt
af hvilke slags forbrydelser der bliver begået der, samt uanset dens
betegnelse og dens specifikke topografi. Således var det stadion i Bari
en lejr, hvori det italienske politi i 1991 midlertidigt samlede de illegale
indvandrere fra Albanien, før de alle blev sendt retur til deres land,
og det cykelstadion var en lejr, hvor Vichy-myndighederne samlede
jøderne, før de overgav dem til tyskerne; ligesom “Koncentrationslejren
for udlændinge” i Cottbus-Sielow, hvor Weimar-regeringen samlede
de jødiske østflygtninge, og ventezonerne (zones d’attente) i de
internationale franske lufthavne, hvor de fremmede, som anmoder
om at få anerkendt en flygtningestatus, holdes tilbage. I alle disse
tilfælde afgrænser et tilsyneladende harmløst sted (for eksempel Hotel
Arcades i Roissy) i virkeligheden et rum, hvor den normale ordning
de facto er suspenderet, og om der begås grusomheder eller ikke,
afhænger ikke af retten, men kun af den civile og etiske sans hos
det politi, der her provisorisk handler som en suveræn (for eksempel
under de fire dage, hvor de fremmede kan tilbageholdes i les zones
d’attente, før en retslig myndighed træder til).

7.7
Lejrens fødsel i vor tid fremstår ud fra dette perspektiv som en
begivenhed, der på afgørende måde angiver modernitetens politiske
rum. Den frembringes nøjagtigt dér, hvor den moderne nationalstats
politiske system kommer i en varig krise – en stat, som ellers byggede på den funktionelle forbindelse mellem en bestemt lokalitet
(territorium) og en bestemt ordning (staten) formidlet af automatiske
regler for livets indskrivning (fødsel eller nation) – og staten blandt
sine opgaver direkte beslutter at sørge for nationens biologiske liv.
Såfremt nationalstatens struktur således er bestemt af de tre elementer,
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territorium, ordning, fødsel, så opstår bruddet i den gamle nomos
ikke i de to aspekter, som ifølge Carl Schmitt konstituerede nomos
(lokaliseringen, Ortung, og ordningen, Ordnung), men nøjagtigt
dér, hvor det nøgne liv indskrives i de tre elementers indre (hvorved
fødsel, nativitet, bliver til nation). Der er noget, som ikke længere kan
fungere inden for de traditionelle mekanismer, der førhen regulerede
en sådan indskrivning, og lejren er den nye, skjulte regulator af livets
indskrivning i ordningen; eller rettere, den er tegnet på, at systemet
umuligt kan fungere uden at forvandle sig til en dødbringende
maskine. Det er betegnende, at lejrene dukker op samtidigt med
de nye love for statsborgerskab og for borgernes nationalitetstab (jf.
ikke blot Nürnberglovene om statsborgerskabet i Riget, men også de
love om afnationalisering af borgere, som næsten alle europæiske
stater gennemførte mellem 1915 og 1933). Den undtagelsestilstand,
som førhen i al væsentlighed bestod i en midlertidig suspension af
ordningen, bliver nu en ny og stabil indretning af rummet, som bebos
af det nøgne liv, der i stigende grad ikke længere lader sig indskrive
i ordningen. Den voksende gensidige opløsning af forbindelsen
mellem fødsel (det nøgne liv) og nationalstat udgør politikkens nye
kendsgerning i vor tid, og det, som vi kalder lejr, er da det kasserede.
Til en ordning uden lokalisering (undtagelsestilstanden hvori loven er
suspenderet) svarer der nu en lokalisering uden ordning (lejren, som
et permanent undtagelsesrum). Det politiske system anordner ikke
længere livsformer og retsnormer i et bestemt rum, men opretholder
i sit indre en stedløs lokalisering, som overskrider systemet, og som
virtuelt kan indoptage enhver livsform og enhver retsnorm. Som den
stedløse lokalisering udgør lejren den skjulte matrice for den politik,
hvormed vi fortsat lever, og vi må lære at genkende den gennem
alle dens metamorfoser i vore lufthavnes zones d’attente såvel som i
visse af vore byers periferier. Den er det fjerde, uadskillelige element,
som er blevet tilføjet den gamle treenighed, stat, nation (fødsel) og
territorium, der blev brudt, da det stødte til.
Det er ud fra det perspektiv, at vi skal betragte de lejre, der er
dukket op på en vis måde i en mere ekstrem form i Eksjugoslavien.
Det, der er ved at ske der, er ingenlunde en gendefinering af det
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gamle politiske system ud fra nye etniske og territoriale indretninger,
sådan som hildede iagttagere har skyndt sig at forklare, og altså ikke
blot en gentagelse af de processer, som har ført til opbygningen af de
europæiske nationalstater. Det drejer sig snarere om et uhelbredeligt
brud i den gamle nomos og om en dislokering af folkeslag og af
menneskeligt liv ud fra aldeles nye flugtlinjer. Heraf den afgørende
betydning af lejrene for etnisk voldtægt. Når nazisterne aldrig overvejede at virkeliggøre Endlösung ved at gøre de jødiske kvinder gravide,
så var det, fordi fødselsprincippet, som sikrede livets indskrivning i
nationalstatens ordning, på en eller anden måde endnu fungerede,
selvom det var dybt forvandlet. Nu er dette princip trådt ind i en
proces af stedløshed og afdrift, hvorved dets funktionsmåde tydeligvis
bliver umulig, og hvor vi ikke blot skal forvente nye lejre, men også
fortsat nye og vildere normative bestemmelser af livets indskrivning i
samfundet <città>. Lejren, som nu har etableret sig solidt i dets indre,
udgør planetens nye biopolitiske nomos.
Enhver fortolkning af den politiske betydning ved termen “folk” må tage
udgangspunkt i den særlige kendsgerning, at den i de moderne europæiske
sprog også altid angiver de fattige, de arveløse, de udelukkede. En og samme
term angiver med andre ord såvel det konstitutive politiske subjekt som den
klasse, der om ikke retsligt så dog faktisk er udelukket fra politikken.
Det italienske popolo, det franske peuple, det spanske pueblo (såvel som de
dertil svarende adjektiver popolare, populaire, popular samt de senlatinske
populus og popularis, hvorfra de alle stammer) angiver, såvel i daglig tale
som i den politiske terminologi, både samtlige borgere som forenet politisk
krop (som i il popolo italiano, det italienske folk, eller i giudice popolare,
italiensk lægdommer) og medlemmerne af underklasserne (som i homme
du peuple, en mand af folket, rione popolare, et folkeligt kvarter, front
populaire, folkefront). Også det engelske people, som har en mindre flertydig
betydning, opretholder dog betydningen af ordinary people i modsætning
til de rige og adelen. I den amerikanske forfatning læser man således uden
nogen forskelsangivelse: “We the people of the United States ...”; men når
Lincoln i sin Gettysburg-tale påkalder sig en “Government of the people, by
the people, for the people”, så modstiller gentagelsen implicit det første folk
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over for det andet. Hvor meget denne tvetydighed også var afgørende under
den franske revolution (dvs. netop i det øjeblik, hvor hovedkravet udgøres
af princippet om folkesuverænitet), bekræftes af den afgørende funktion,
der tilkom medlidenheden med folket forstået som den udelukkede klasse.
Hannah Arendt bemærker, at “selve definitionen på ordet kom til verden
af medlidenhed, og termen blev ækvivalent med uheld og ulykke – le
peuple, les malheureux m’applaudissent [folket, de ulykkelige støtter mig],
plejede Robespierre at sige; le peuple toujours malheureux [folket det altid
ulykkelige], som selv Sieyès udtalte, ellers en af de mindst sentimentale og
sobreste skikkelser i revolutionen” (Arendt 1, s.70). Allerede hos Bodin, om
end med modsat fortegn, er begrebet dobbelttydigt, således i det kapitel, hvor
demokratiet eller l’État populaire [folkestaten] bliver defineret i Les six livres
de la République: til le peuple en corps [folkekroppen], der er indehaver af
suveræniteten, svarer le menu peuple [småkårsfolk], som det ville være klogt
at udelukke fra den politiske magt.
En så udbredt og konstant semantisk tvetydighed kan ikke være tilfældig:
den må afspejle en iboende tilpasningsdygtighed i begrebet “folk”’s natur og
funktion inden for vestlig politik. Det hele foregår med andre ord, som var det,
vi kalder folk, i virkeligheden ikke et enhedssubjekt, men en dialektisk oscillering mellem to modsatte poler. På den ene side hele Folket som fuldgyldig
politisk krop, på den anden side en underafdeling af folk som fragmenteret
mangfoldighed af trængende og udelukkede kroppe; her en indoptagelse, der
foregiver at være uden rester, hisset en udelukkelse, som man ved, er uden håb;
på det ene yderpunkt de fuldgyldige og suveræne borgeres totale stat, på den
anden de elendiges, de undertryktes, de overvundnes band – rabarberkvarter
eller lejr. Således gives der intetsteds en enkeltstående og sammenhængende
reference for termen “folk”: Ligesom mange andre grundlæggende politiske
begreber (på dette punkt i lighed med Urworte hos Abel og Freud, eller med
hierarkiske relationer hos Louis Dumont) er folk et polært begreb, som angiver
en dobbelt bevægelse og et komplekst forhold mellem to yderpunkter. Men
det indebærer også, at konstitutionen af menneskearten i en politisk krop
finder sted gennem en fundamental splittelse, samt at vi i begrebet “folk”
uden vanskeligheder kan genkende de kategoripar, som vi har set definere
den oprindelige politiske struktur: nøgent liv (folk) og politisk eksistens
(Folk), udelukkelse og indoptagelse, zoe og bios. Således bærer “folket”
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allerede altid med sig det grundlæggende biopolitiske brud. Det er det, der
ikke kan blive indlemmet i den helhed, hvori det er en del, og det kan heller
ikke tilhøre den ansamling, hvori det altid allerede er indoptaget. Heraf de
selvmodsigelser og aporier, det giver anledning til, hver gang det bliver
påkaldt og bragt i spil på den politiske scene. Det er det, der altid allerede
er der, og som ikke desto mindre skal realisere sig selv; det er den rene kilde
for enhver identitet, men må hele tiden definere sig selv på ny og rense sig
gennem udelukkelse, sprog, blod, territorium. Eller modsat bliver folket det,
som ud fra sit væsen kommer til at mangle sig selv, og hvis virkeliggørelse
med andre ord bliver sammenfaldende med dets egen ophævelse. Det er
det, der for at være til må negere sig selv ved hjælp af sin modpol (heraf de
særlige aporier ved arbejderbevægelsen, der samtidigt med den henvender
sig til folket, satser på dets ophævelse). Skiftevis er det reaktionens blodige
banner og revolutionernes og folkefronternes usikre kendetegn: under alle
omstændigheder indeholder folket en splittelse, der er mere oprindelig end
den mellem ven og fjende, en uophørlig borgerkrig, der splitter det mere
radikalt end enhver konflikt, og samtidigt holder det forenet og opbygger
det på en mere solid måde end enhver identitet. Ser man tværtimod rettelig
efter det, som Marx kalder klassekamp, og som indtager en så central plads
i hans tænkning, selvom den i sit væsen forbliver ubestemt, så er den ikke
andet end en sådan indbyrdes krig, som opdeler ethvert folk, og som kun vil
høre op, når Folk og folk bliver sammenfaldende i det klasseløse samfund
eller i det messianske rige, når der egentlig ikke vil være noget folk længere.
Hvis dette er sandt, hvis folket nødvendigvis i sit indre indeholder et
grundlæggende biopolitisk brud, så vil det være muligt at læse nogle af
de afgørende sider fra det 20. århundredes historie på en ny måde. For
selvom kampen mellem de to “folk” givetvis altid har fundet sted, så har
den i vor tid været udsat for en sidste heftig acceleration. I Rom var folkets
indre splittelse juridisk bekræftet i den klare adskillelse mellem populus og
plebs, som hver især havde egne institutioner og egne øvrighedspersoner,
ligesom adskillelsen i middelalderen mellem småkårsfolk (popolo minuto)
og de velbjærgede (popolo grasso) svarede til en præcis artikulation inden
for bestemte lav og fag. Fra og med den franske revolution bliver Folket
imidlertid den eneste indehaver af suverænitet, og da forvandles folket til en
skamfuld tilstedeværelse, mens elendighed og udelukkelse for første gang
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fremstår som en i enhver henseende uudholdelig skandale. I den moderne
tidsalder udgør elendighed og udelukkelse ikke blot økonomiske eller sociale
begreber, men er eminent politiske kategorier (hele den økonomitænkning
og den “socialisme”, som synes at beherske den moderne politik, har i
virkeligheden en politisk, ja endda biopolitisk betydning).
Ud fra dette perspektiv udgør vor tid ikke andet end et ubønhørligt og
metodisk forsøg på at bygge bro over den splittelse, som deler folket, ved
radikalt at eliminere de udelukkedes folk. Det er dette forsøg, der ud fra
forskellige modaliteter og horisonter har ført højre og venstre sammen,
kapitalistiske lande og socialistiske lande, forenede i det projekt – forgæves
på sigt, men delvis realiseret i alle industrialiserede lande – at frembringe
et folk, der er ét og udelt. Det tvangstankemæssige ved udviklingen er så
effektivt for vor tid, fordi det er sammenfaldende med det biopolitiske projekt
om at frembringe et folk uden brud.
Udryddelsen af jøderne i det nazistiske Tyskland får i dette lys en radikal
ny betydning. Som et folk, der afviser at lade sig integrere i den nationale
politiske krop (man formoder nemlig, at enhver assimilation fra dets side sandt
at sige blot er simuleret), bliver jøderne repræsentanter par excellence og
næsten symbol på det folk og på det nøgne liv, som moderniteten nødvendigvis
skaber i sit indre, men hvis tilstedeværelse det ikke længere på nogen måde
formår at tolerere. Det funklende raseri, hvormed det tyske Volk, der er en
repræsentant par excellence for folket som politisk fuldgyldig krop, forsøger
for bestandigt at udrydde jøderne, må betragtes som den yderste fase i en
indbyrdes krig, der adskiller Folket fra folket. Med Endlösung (og det er
ikke noget tilfælde, at den også inddrager sigøjnerne og andre, der ikke
lader sig integrere) forsøger nazismen på en formørket og nyttesløs måde at
befri Vestens politiske scene fra en sådan uudholdelig skygge for endelig at
frembringe det tyske Volk som et folk, der har overvundet det oprindelige
biopolitiske brud (det er derfor, at de nazistiske ledere så hårdnakket gentager,
at de ved at udrydde jøder og sigøjnere i virkeligheden også arbejder for de
andre europæiske folk).
Ved at parafrasere Freuds postulat om forholdet mellem Es og Ich vil man
kunne sige, at den moderne biopolitik styres af et princip, ifølge hvilket
“hvor der er et nøgent liv, der må der være et Folk”, men på den betingelse,
at man umiddelbart herefter tilføjer, at dette princip også gælder i den
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modsatte retning, som indebærer, at “hvor der er et Folk, der må der være et
nøgent liv”. Det brud, som man troede at have overvundet ved at eliminere
folket (jøderne, som er symbol derpå), reproducerer således sig selv på ny
og forvandler hele det tyske folk til et helligt liv, der er viet døden, og til en
biologisk krop, som må renses i det uendelige (ved at udrydde sindssyge og
bærere af arvelige sygdomme). Og på en anden, men alligevel analog måde
i dag, så reproducerer det demokratisk-kapitalistiske projekt om at eliminere
de fattige klasser gennem udvikling ikke blot de udelukkedes folk i sit eget
indre, men det forvandler også alle den tredje verdens folkeslag til nøgent liv.
Kun en politik, der har evnet at gøre regnskab med Vestens grundlæggende
biopolitiske splittelse, vil kunne bremse denne oscillering og sætte en stopper
for den borgerkrig, der deler folkene og jordens byer.
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Tærskel

Der er fremkommet tre teser som provisoriske konklusioner i løbet
af denne undersøgelse:
1. Den oprindelige politiske relation er bandet (undtagelsestilstanden
som en zone for uskelnelighed mellem det udvendige og det indre,
mellem udelukkelse og indoptagelse).
2. Den suveræne magts grundlæggende præstation består i frembringelsen af det nøgne liv som oprindeligt politisk element og
som tærskel for artikuleringen mellem natur og kultur, mellem
zoe og bios.
3. I dag er det lejren og ikke byen, der udgør Vestens biopolitiske
paradigme.
Den første af disse teser sætter spørgsmålstegn ved enhver teori
om en oprindelig pagt med statsmagten, og samtidig sætter den
spørgsmålstegn ved enhver mulighed for at lægge noget i retning
af et “tilhørsforhold” (uanset om det begrundes ved en folkelig,
national, religiøs eller en hvilken som helst anden type identitet) til
grund for politiske fællesskaber. Den anden tese medfører, at den
vestlige politik fra begyndelsen af er en biopolitik, og således bliver
ethvert forsøg på at grundlægge de politiske friheder på samfundsborgerens rettigheder omsonst. Endelig kaster den tredje hypotese
en skummel skygge over de modeller, hvorved humanvidenskaberne,
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sociologien, urbanistikken og arkitekturen i dag forsøger at udtænke
og organisere det offentlige rum i verdens byer uden at have nogen
klar bevidsthed om, at der i deres midte (om end denne er blevet
forvandlet og tilsyneladende gjort mere menneskelig) fortsat befinder
sig det nøgne liv, der definerede de store totalitære staters biopolitik
i det 20. århundrede.
“Nøgent” i syntagmet “nøgent liv” svarer her til den græske term
haplos, hvormed førstefilosofien definerer den rene væren. Isoleringen
af sfæren for den rene væren, som udgør den vestlige metafysiks
grundlæggende frembringelse, er nemlig ikke uden lighedspunkter
med isoleringen af det nøgne liv inden for den vestlige politiks
område. Over for det, som konstituerer mennesket som et tænkende
dyr på den ene side, svarer til punkt og prikke det, der konstituerer
det som politisk dyr på den anden. I det ene tilfælde drejer det
sig om at isolere den rene væren (on haplos) fra de mangfoldige
betydninger ved termen “væren” (der ifølge Aristoteles “kan siges på
mange måder”); i det andet består indsatsen i at adskille det nøgne
liv fra de mangfoldige former for konkret liv. Den rene væren, det
nøgne liv: hvad er der mon indeholdt i disse to begreber, når såvel
metafysikken som den vestlige politik finder deres grundlag og deres
mening i dem, og i dem alene? Hvori består knudepunktet mellem
disse to konstitutive processer, hvor metafysik og politik synes at
støde ind i en utænkelig grænse samtidigt, alt mens de må isolere
deres egentlige element? Thi det er sikkert, at det nøgne liv er lige
så ubestemt og uigennemtrængeligt som væren haplos, og ligesom
om sidstnævnte, så vil man også om det nøgne liv med Schelling
kunne sige, at forstanden ikke kan tænke det på anden måde end
med forbavselse.
Ikke desto mindre er det netop disse tomme og ubestemte begreber,
der synes at vogte solidt over nøglerne til Vestens historisk-politiske
skæbne; og det er måske kun, når vi har formået at dechifrere den rene
værens politiske betydning, at vi vil kunne få styr på det nøgne liv,
som udtrykker vores underkastelse under den politiske magt, ligesom
det omvendt kun er, når vi har forstået det nøgne livs teoretiske
følger, at vi vil kunne løse ontologiens gåde. Når den er nået til den
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rene værens grænse, går metafysikken (tænkningen) over i politik (i
virkelighed), ligesom det er på tærsklen til det nøgne liv, at politikken
overtræder sig selv og bliver til teori.
Georges Dumézil og Karl Kerényi har beskrevet livet for en flamen
Dialis [Jupiterdyrkelsens ypperstepræst], en af de øverste præster i
det gamle Rom. Det særlige ved hans liv bestod i, at det til enhver
tid var uadskilleligt fra de kulturelle funktioner, som en flamen
skulle opfylde. Derfor sagde romerne, at flamen Dialis var “festlig
hver dag” og en “ihærdig præst” (quotidie feriatus og assiduus
sacerdos), hvilket vil sige, at han hele tiden var beskæftiget med
en uafbrudt højtideligholdelse. Følgelig var der ikke en bevægelse
eller en detalje i hans liv, i hans klædedragt eller i hans gang, som
ikke havde en præcis betydning, og som ikke var underlagt en serie
omhyggeligt registrerede forskrifter og virkninger. Som bevis på en
sådan “ihærdighed” ved hans præstefunktion må en flamen ikke
afklæde sig sine kendetegn helt, når han sover; hår og negle, som
bliver klippet på ham, skal umiddelbart begraves under et arbor felix
(dvs. ved et træ, der ikke er helligt for de underjordiske guder); i hans
klædedragt må der ikke forekomme knuder eller lukkede ringe, og
han må ikke aflægge ed; hvis han på sin vej møder en lænket fange,
så skal dennes lænker løses; han må ikke gå ind under en pergola,
hvor der hænger drueklaser, han skal afholde sig fra at indtage råt
kød og fra enhver type gæret mel, og han skal omhyggeligt undgå
bønner, hunde, geder og vedbend ...
I flamen Dialis’ liv er det ikke muligt at isolere sådan noget som
et nøgent liv; hele hans zoe er blevet bios, privatsfære og offentlig
funktion går restløst op i hinanden. Det er derfor, at Plutark (med en
formulering, som minder om den græske og middelalderlige definition
på suverænen som lex animata [besjælet lov]) kan sige om ham, at
han er hosper empsychon kai hieron agalma, en hellig, besjælet statue.
Lad os nu betragte homo sacers liv eller det på mange måder lignende
liv, der er blevet ført af banditten, den fredløse, den, der er forment
adgang til ild og vand (aquae et igni interdictus). Vedkommende er
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blevet udelukket fra det religiøse fællesskab og fra ethvert politisk
liv: han kan ikke deltage i sin stammes (gens) ritualer og heller
ikke (hvis han er blevet erklæret for infamis et intestabilis [æreløs
og uvederhæftig, bogstaveligt: ude af stand til at bære vidnesbyrd])
gennemføre nogen gyldig retshandling. Og eftersom enhver kan dræbe
ham uden at begå mord, så er hele hans eksistens endvidere reduceret
til et nøgent liv, der er blottet for enhver rettighed, og som han kun
kan redde ved evig flugt eller ved at finde et tilhold i et fremmed
land. Men netop fordi han hvert øjeblik er udsat for en betingelsesløs
dødstrussel, befinder han sig i en vedvarende forbindelse med den
magt, der har bandlyst ham. Han er ren zoe, men hans zoe er som
sådan indfanget af det suveræne band og må hele tiden gøre regnskab
med det, finde en måde til at unddrage sig det eller snyde det. Det
er i den forstand, og det ved de landflygtige og banditterne, at intet
liv er mere “politisk” end deres.
Lad os nu se på der Führers person i det Tredje Rige. Han repræsenterer enheden og ligheden i det tyske folks stamme (Schmitt 6, s.41-42).
Hans autoritet er ikke en despots eller en diktators, der trænger sig
ind på undersåtternes vilje og personer udefra; hans magt er snarere
langt mere ubegrænset, eftersom han identificerer sig med det tyske
folks eget biopolitiske liv. I kraft af den identitet er hvert af hans
ord umiddelbar lov (“Førerord har lovkraft,” som Eichmann blev ved
med at gentage under sin proces i Jerusalem), og han “bekender sig
umiddelbart til sin egen befaling” (Schmitt 7, s.679). Han vil givetvis
også kunne have et privatliv, men det, der definerer ham som Führer,
er, at hans eksistens som sådan har umiddelbar politisk karakter. Mens
hvervet som Rigets Kansler udgør en offentlig dignitas [værdighed],
som han modtager på baggrund af de anvisninger, der er anført i
Weimarforfatningen, så er hvervet som Fører ikke et hverv i traditionel
retslig forstand, men noget, der uden formidling udgår fra hans person,
eftersom denne er sammenfaldende med det tyske folks liv. Han er
dette livs politiske form: derfor er hans ord lov, og derfor kræver han
ikke andet af det tyske folk, end det, som det sandt at sige allerede er.
Det traditionelle skel mellem suverænens politiske krop og fysiske
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krop (hvis genealogi er blevet tålmodigt rekonstrueret af Kantorowicz)
kommer her til at mangle, og de to kroppe trækker sig drastisk ind
i hinanden. Der Führer har så at sige en fuldgyldig krop, hverken
offentlig eller privat, hvis liv i sig selv er politisk i ypperste grad. Den
er således indlejret i et punkt, hvor zoe og bios er sammenfaldende,
biologisk krop og politisk krop. I hans person går den ene uafladeligt
over i den anden.
Og lad os nu forestille os lejrbeboeren i den mest ekstreme skikkelse. Primo Levi har beskrevet den, der på lejrjargon blev kaldt
“muselmanden”, et væsen i hvilket ydmygelse, rædsel og angst havde
afbrudt enhver bevidsthed og enhver personlighed og fremkaldt den
absolut yderste apati (heraf den ironiske betegnelse muselmand).
Vedkommende var ikke blot som sine lejrfæller udelukket fra den
politiske og sociale kontekst, som han engang havde tilhørt, og ikke
blot var han som jødisk liv, der ikke fortjente at blive levet, viet døden
i en mere eller mindre nær fremtid; derudover var muselmanden
ikke længere på nogen måde del af menneskeverdenen, end ikke
af lejrbeboernes truede og kortvarige del af den verden, for de
havde glemt ham fra begyndelsen af. Stum og fuldstændig alene
var vedkommende gået over i en anden verden, uden hukommelse
og uden sorg. For ham gælder Hölderlins sætning bogstaveligt: “På
lidelsens yderste grænse [...] [består] nemlig intet mere end tidens og
rummets betingelser”.
Hvad er muselmandens liv? Kan man sige, det er rent zoe? Men
hos vedkommende er der intet tilbage af “naturligt” og af “fælles”,
intet af instinktivt eller af dyrisk karakter. Sammen med hans forstand
er også hans instinkter blevet slettet. Robert Antelme kan berette, at
lejrbeboeren ikke længere var i stand til at skelne mellem bidende
kulde og SS’ernes vildskab. Hvis man kan tilskrive muselmanden
følgende bogstavelige udsagn: “Kulden, SS”, så kan vi sige, at muselmanden bevæger sig i en absolut uskelnelighed mellem det faktiske
og retten, mellem livet og normen, mellem natur og politik. Det er
netop derfor, at vagten somme tider pludselig forekommer at være
magtesløs over for vedkommende, som kom han pludselig i tvivl,
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om ikke muselmandens adfærd tilfældigvis skulle udgøre en uhørt
form for modstand, når en ordre ikke adskilles fra kulden. En lov,
der foregiver at gøre sig selv helt og holdent til liv, befinder sig her
over for et liv, der på ethvert punkt er blevet sammenblandet med
normen, og det er netop denne uskelnelighed, der truer lejrens lex
animata.
Paul Rabinow beretter om tilfældet med biologen Edward O. Wilson,
der fra det øjeblik af, hvor han opdagede, at han led af leukæmi,
besluttede at forvandle sin krop og sit eget liv til et laboratorium for
grænseløs forskning og eksperimentering. Eftersom han kun skulle
stå til ansvar over for sig selv, kunne etikkens og rettens grænser
vige, og den videnskabelige forskning kunne frit og restløst blive
sammenfaldende med biografien. Hans krop var ikke længere privat,
eftersom den var blevet forvandlet til et laboratorium; men den
var heller ikke offentlig, fordi det kun var som hans egen krop, at
den måtte overskride de grænser, som moralen og loven sætter for
eksperimenter. Eksperimental life er den term, hvormed Rabinow
definerer Wilsons liv. Det er let at se, at et eksperimentelt liv er en
bios, der i en ganske særlig forstand i den grad har koncentreret sig
om sin egen zoe, at den ikke længere lader sig skelne fra sidstnævnte.
Lad os nu træde ind i genoplivningens værelse, hvor Karen Quinlans
krop hviler, den overkomatøse, den neomort, der venter på at få udtaget organer. Det biologiske liv, som maskinerne holder i gang ved at
tilføre lungerne ilt, ved at pumpe blod rundt i årerne og ved at regulere
kroppens temperatur, er her helt og aldeles adskilt fra den livsform,
som havde navnet Karen Quinlan: hun er (eller sådan forekommer
hun i det mindste at være) ren zoe. Da fysiologien dukkede op hen
imod midten af det 17. århundrede i medicinvidenskabernes historie,
blev den bestemt i forhold til anatomien, som havde behersket den
moderne medicins fødsel og udvikling. Udgjorde anatomien (der
var grundlagt på en dissektion af liget) beskrivelsen af de livløse
organer, så var fysiologien “en anatomi i bevægelse”, forklaringen
på organernes funktion i den levende krop. Karen Quinlans krop
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er sandelig kun en anatomi i bevægelse, en samling funktioner, hvis
formål ikke længere er en organismes liv. Hendes liv opretholdes kun
under indvirkning fra reanimationsteknikker, hvis begrundelse skyldes
en juridisk beslutning; hun er ikke længere liv, men død i bevægelse.
Men eftersom liv og død, som vi har set det, nu blot er biopolitiske
begreber, så er Karen Quinlans krop (der bølgede mellem liv og død
alt efter lægekunstens fremskridt og vekslende juridiske beslutninger)
en væren med rettigheder i lige så høj grad som en biologisk væren.
Det er en ret, der foregiver at træffe afgørelse om livet, men som har
antaget krop af et liv, der er sammenfaldende med døden.
Udvælgelsen af foregående korte serie “liv” kan forekomme at være
ekstrem, om ikke endda foretaget mod bedre vidende. Ikke desto
mindre ville en opremsning let have kunnet fortsætte med tilfælde,
der ikke var mindre ekstreme og dog ganske velkendte såsom den
bosniske kvindes krop i Omarska, der udgjorde en perfekt tærskel
af forskelsløshed mellem biologi og politik. Eller på en tilsyneladende modsatrettet, men analog måde, de militære interventioner
af humanitære årsager, hvorunder krigsoperationer giver sig selv
biologiske formål såsom fremskaffelse af fødevarer eller bekæmpelse
af epidemier; de er lige så klare eksempler på det uafgørlige mellem,
hvad der er politik, og hvad der er biologi.
Det er med udgangspunkt i sådanne usikre og navnløse territorier,
i sådanne ubekvemme uskelnelighedszoner, at man må tænke en ny
politiks veje og måder. I slutning af Viljen til viden, efter at have lagt
afstand til kønnet og til seksualiteten, hvori moderniteten har troet
at kunne finde sin egen hemmelighed og sin egen befrielse, mens
den ikke havde hånd i hanke med andet end magtens anordning,
antyder Foucault “en anden økonomi for kroppen og lysterne” som
en mulig horisont for en anderledes politik. Konklusionen på vore
undersøgelser tilskynder til yderligere forsigtighed. Også begrebet
“krop”, ligesom det for kønnet og for seksualiteten, er allerede altid
indfanget i en anordning, ja, det er altid allerede biopolitisk krop og
nøgent liv; og intet i det eller i dets lystøkonomi, synes at tilbyde os
noget solidt grundlag over for den suveræne magts krav. I sin yderste
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form fremstår Vestens biopolitiske krop (den sidste legemliggørelse af
homo sacers liv) tværtimod som en tærskel af absolut uskelnelighed
mellem ret og faktum, mellem norm og biologisk liv. I der Führers
person går det nøgne liv umiddelbart over i retten, ligesom retten i
tilfældet med lejrbeboeren (eller med le neomort) mister sine kendetegn og går over i biologisk liv. En lov, som foregiver at gøre sig
selv til fuldgyldigt liv, står i dag alt oftere over for et liv, der afsjæles
og krænkes til at blive norm. Ethvert forsøg på at gentænke Vestens
politiske rum må tage udgangspunkt i en klar bevidsthed om, at
vi intet længere ved om den klassiske skelnen mellem zoe og bios,
mellem privatliv og politisk eksistens, mellem mennesket som blot
levende, der har sit sted i huset, og mennesket som politisk subjekt,
der har sit sted i byen. Derfor kan en restaurering af de klassiske
politiske kategorier, sådan som Leo Strauss, og på en anden måde
Hannah Arendt, foreslog, kun opnå en betydning som kritik. Fra
lejrene er der ingen vej tilbage til den klassiske politik; i dem er by
og hus blevet indbyrdes uskelnelige, og vi er én gang for alle blevet
frataget muligheden af at opretholde en forskel mellem vor biologiske
krop og vor politiske krop, mellem det, der er ukommunikerbart og
stumt, og det, der er kommunikerbart og udsigeligt. Og vi er ikke
blot, som Foucault sagde, nogle dyr, i hvis politik deres eget liv som
levende væsner står på spil, men omvendt også nogle borgere, i hvis
naturlige krop deres egen politik står på spil.
Og ligesom Vestens biopolitiske krop ikke bare kan gives tilbage
til det naturlige liv i oikos, således kan den heller ikke ophæves
til en anden krop, en teknisk eller fuldt politisk eller herlig krop,
hvori en anderledes økonomi for lysten og de vitale funktioner én
gang for alle løser op for den sammenfletning mellem zoe og bios,
som synes at bestemme Vestens politiske skæbne. Det er snarere
nødvendigt at gøre selve den biopolitiske krop, selve det nøgne liv,
til det sted, hvor man opretter og indlejrer en livsform, der flyder
aldeles sammen med det nøgne liv, en bios, der kun er sin zoe. Også
her bliver det nødvendigt at være opmærksom på de lighedspunkter,
som politikken har med metafysikkens situation i vor epoke. I dag
hviler bios i zoe, akkurat ligesom væsnet ligger i eksistensen ifølge
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Heideggers definition på Dasein. Schelling nåede frem til at give sin
tanke en ekstrem skikkelse med idéen om en væren, som kun udgør
det rent værende. Men på hvilken måde kan en bios blot være sin
zoe, hvordan kan en livsform gribe den haplos, der på en og samme
gang udgør den vestlige metafysiks opgave og gåde? Hvis vi nu
kalder denne væren, som blot er sin nøgne eksistens, for livsform,
et liv, der er sin egen form og forbliver uadskilt fra denne, da vil vi
se et forskningsfelt åbne sig foran os, et forskningsfelt, der ligger
hinsides det, som er blevet defineret af skæringen mellem politik og
filosofi, medicinsk-biologiske videnskaber og jura. Forinden bliver det
imidlertid nødvendigt at verificere inden for de nævnte discipliners
grænser, hvordan sådan noget som et nøgent liv kan være blevet
tænkt, og hvorledes sådanne discipliner er endt med at støde på en
grænse, hinsides hvilken de ikke kan fortsætte uden at risikere en
biopolitisk katastrofe uden fortilfælde.
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Efterskrift ved Carsten Juhl

1. Den politisk-filosofiske situation som forudsætning
1.1 – Situationerne efter Maj 68

Muligheden for et værkkompleks som Giorgio Agambens må ses i
lyset af de vilkår for tænkning, der udløstes af Maj 68, dvs. af det
såkaldte “ungdomsoprør” 1967-1969. Det var en gradvis proces, først
især politisk, økonomikritisk og antropologisk, siden også æstetisk
og etisk under den postmoderne ‘vending’ i 1980’erne. Ganske vist
varede den gamle, mellemstatslige opdeling med en modsætning
mellem privatkapitalisme og statskapitalisme endnu 20 år. Det var
afviklingsperioden for den Kolde krig; men betingelserne for at
tænke de globale relationer uden for dette valg mellem to former for
akkumulation og forvaltning af kapital var til stede længe før Murens
fald i november 1989.
Det er imidlertid også rigtigt, at Maj 68 ikke havde nogen umiddelbar omkalfatrende virkning på det politiske system i Europa, når
man ser bort fra de endog meget lodrette indgreb i henholdsvis
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Grækenland (1967) og Tjekkoslovakiet (1968) fra hver sin side af det
såkaldte “Jerntæppe”: 1930’ernes polariserede opdeling mellem højre,
liberal-markedsorienteret eller konservativ-statsorienteret og venstre,
socialistisk-markedsorienteret eller kommunistisk-statsorienteret, holdt
sig nogenlunde op gennem 1970’erne og ind i 1980’erne.
Det er og bliver dog en vanskelig periodisering, fordi ikke alle
lande var lige mærkede af overgangsårene 1977-1979 som eksempelvis
Europa og Mellemøsten var det (med en fredsslutning mellem Israel
og Ægypten, en revolution mod Irans shah-styre samt en langvarig og kompleks borgerkrig i Libanon frem til 1990); således var
Argentina, Chile, Mellemamerika samt Sydafrika, Kina og Indonesien
inde i ren back lash i slut-halvfjerdserne. Til en rigtig forståelse af
hvor langt i kapitalreformatorisk og markedsstyrende retning nogle
socialdemokrater var parate til at gå i Europa, se Willy Brandt, Bruno
Kreisky og Olof Palme, Briefe und Gespräche fra 1975: Heri gjorde
de tre socialdemokratiske parti- og statsledere sig bl.a. til talsmænd
for en langt mindre pengestyret ordning af verdensmarkedet, som
dengang og indtil for nylig kun kom dollaren til gode ... Dvs. at de
satsede på en større uafhængighed for Europa i forhold til de to
blokke, hvilket bl.a. medførte, at også det store kommunistiske parti i
Italien kom i skred (den såkaldte eurokommunisme).1 Også præsident
François Mitterrands og premierminister Pierre Mauroys program for
nationaliseringer af private virksomheder i Frankrig 1981-1984 (Loven
af 13. februar 1982) må tages i betragtning, når vi tænker situationen
i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne.
Europas og Nordamerikas nationale demokratier forblev dog
stabile; de havde da heller ikke været under andet end militært pres,
når de omstridte gevinst-områder efter Anden Verdenskrig – Tyskland,
Korea, Mellemøsten og Indokina – skulle genforhandles, og når
afkolonialiseringen af de europæiske besiddelser i Afrika og Asien
medførte kup, lokale stedfortræderkrige eller militærinterventioner
1. Forlaget Fremad udgav i øvrigt bogen i dansk oversættelse og med et forord
af den danske statsmand Jens Otto Krag, der i sin tekst viste absolut ikke at
have forstået, hvad der stod på spil i Europa på det tidspunkt.
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fra amerikansk og – sjældnere – russisk eller kinesisk side. Til gengæld var den politiske situation i Latinamerika den værste nogen
sinde, hvor den 68-påvirkede ungdomsoffentlighed blev udsat for
total undertrykkelse i eksempelvis Brasilien, Chile og Argentina, en
undertrykkelse organiseret under kodebetegnelsen Operation Condor,
der fik 1970’ernes og 1980’ernes samtidige endnu ‘totalitære’ forhold
i Sovjetunionen, Polen eller Ungarn til at blegne.
Efter udbruddet af den arabiske revolution i december 2010 er det
blevet betydeligt lettere at behandle og tilbagelægge det melankolske
ved udeblivelsen af afgørende strukturelle forandringer i forbindelse
med Maj 68. Men en af de vigtigste veje til en teoretisk forståelse
af de sidste knap 50 år går fortsat gennem de undersøgelser, som
Giorgio Agamben har gennemført siden begyndelsen af sine Homo
sacer-studier for mere end tyve år siden.
Det er undersøgelser, der rejser begrebshistoriske og – som
Agamben ville sige – “filologiske” problemer. De er såvel “dialektiske”, dvs. konfliktfyldte og uden syntese, som “hermeneutiske”, dvs.
tekstfortolkende og fortolkningsorganiserende. Udgangspunktet er
tænkningen i Vestens antikke verden og middelalder, dvs. filosofi,
religion, litteratur, jura og forvaltning på græsk og latin, indbefattet deres “efterliv” i Renæssance, Reformation og Oplysning. Disse
undersøgelser kan udsættes for to fortolkninger:
1.2 Roden til altings misforståelse: ‘virkeligheden’

Den ene fortolkning ville sige, at der ikke skete noget videre eller ‘nok’
i 1960’erne til, at bevidsthederne kom i opbrud og var parate til at
satse på andet end sociale og institutionelle reformer. Heri indbefatter
vi da de reformer, der lidt efter lidt medførte, at den historisk set
kortvarige, borgerlige familie blev effektiviseret i værdiproducerende
eller akkumulatorisk øjemed. Kvindens frigørelse fra familien var
et meget stort skridt for kapitalen i Vesten og for det nationale
demokratis stabilisering af sin vælgerskare. Men ellers var det – indtil
videre – et lille skridt for den globale menneskehed og dens trivsel,
da den nævnte kvindefrigørelse kun styrkede og ikke undergravede
det etniske sammenhold i Europas nationale demokratier, akkurat
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ligesom de europæiske arbejderklassers integration i staten havde
gjort i sin tid. Alle blev så producerende borgere på heltid, bortset fra
børn, pensionister og handikappede. Familiens socialisering kunne
dette fænomen også kaldes, eller måske bedre: “fuld beskæftigelse”.
Men hvad det så end var, der blev ‘fyldt’, vakte det ikke den store
modstand, når vi ser bort fra punken i England, 77-bevægelsen i Italien,
Tunix-kongressen i Berlin samt den tænkning, vi i dag sammenfatter
som feministisk kritik og queer-æstetik.
Det er imidlertid en fortolkning, der har filosofiske skavanker: Den
forudsætter nemlig, at vi ikke oplever meget andet end virkeliggørelsen
af det mulige, dvs. at der ikke kan springes betingelser over, som
forekommer at ‘mangle’. Og det indebærer i sidste instans en stor
opskrivning af nødvendigheden i en slags analogi med afhængigheden
af en sådan ‘mangel’. Som havde potentialiteten allerede indskrevet
‘i sig’ et omfattende og bindende program og som havde samme
potentialitet anlæg for ‘løsninger’, når noget forløsende begyndte at
virke, fordi manglen ‘slap op’. Eller eventuelt blev ‘fyldt ud’ ...
Såvel politiske positioner som kulturelle frembringelser fremstår ud
fra en sådan forhåndsrettet fortolkning som epifænomener, marginelle
størrelser uden ‘indflydelse’. Virkelighedens indre kraft fremfører
eller får udvendiggjort, hvad den selv har ‘i sig’, og hvad den møder,
og tilpasser sig ellers de grænser, “objektverden” har sat. Og det
objektive ved en sådan verden er især natur. Der er ingen tvivl om,
at virkelighedskategoriens labilitet er grunden til vanskeligheden ved
at forstå opbrud og i sidste instans også, om der gives ‘rigtige’, dvs.
omkalfatrende eller i det mindste skelsættende begivenheder; begivenheder, hvor noget tages fra, fjernes fra det, der har domineret hidtil.
Det sidste, ‘fratagelsen’, kalder Agamben “scarto”, og den kategori er
givetvis vigtigere at få tænkt end den ‘nyhed’, som udgør mediernes
og politikkens yndlingskategori. Den republikanske praksis har siden
1789 haft med “scarto” at gøre, og da det italienske ord “carta” også
indeholder papir og kort, så kan ordet med rette oversættes med
frasortering, bortlæggelse eller meget frit: “lodret arkivering”.
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1.3 Autonomi/heteronomi

Over for forrige fortolknings selvhenvisende forklaring, der er lige
selvhenvisende, uanset om den fortolkes transcendentalistisk eller immanentistisk, dvs. som det virkeliges selvoverskridelse eller
selvbekræftelse, står der en fortolkning, der er uden mulighed for at
etablere et sådant ‘selv’, altså er uden “autos”, uden autenticitet eller
autoritet. Lad os kalde den “lokal” og “strukturel”; termer, der er
meget beslægtede med de fortolkningskategorier, Agamben bruger.
Inden vi går videre med de forskellige slags ‘muligheder’ og disses
eventuelle kræfter, må vi lige gøre opmærksom på, at satsningen nu
går på at undgå afhængighed af én modalitet, nemlig nødvendigheden,
uden at bekræfte den modsatte modalitet, friheden. Samtidig skal der
åbnes for den rolle, politiske positioner og kulturelle produkter kan
spille. Det sidste medfører naturligvis, at der skal meget på, både
politiske begivenheder og kunstværker, beslutninger og udstillinger,
love og revolter, undertrykkelse og vold, samt en slags fremvisning
af det radikalt udenforstående: overleveringen. Endvidere skal det
byrum medtænkes, der huser begivenhederne og produktionerne, et
byrum, der også er stedet, hvor den politiske position kan markeres
med henblik på at præge samme byrum. Så mange lokaliteter og så
megen syntese at udskyde! Det er hvad enhver globalæstetik er oppe
imod, hvad den skal holde styr på, beskrive og helst også udlede
en forklaring af. En forklaring, der sjældent vil kunne udmønte sig
i en sammenfatning, der er en syntese lig, men nok i en påpegning
af stærke og svage forbindelser, gennemgående træk og eventuelt
svækkede fænomener – samt relatere disse til det, der var der ‘før’.
Pointen i den sidste fremgangsmåde er ganske enkel: det kan lade
sig gøre at etablere stærkere og svagere betydningsforhold, men
de stærkere er kun stærke og derfor ‘prægende’ ud fra en bestemt
opstilling af de fænomener, der kan inddrages. Eksempelvis vil en
æstetisk model for “sensus communis” (det æstetiske fællesskab)
ikke gøre meget ud af, hvilket værk der frigør en oplevelsesmulighed
fra objekternes verden gennem kunstnerens formforvandlende eller formflyttende virksomhed, jf. min “Politisk Kunstteori del II” i
Hæfter for Gæstfrihed nr.6-7: Den almene æstetik analyserer ikke
233

Giorgio Agamben

Homo Sacer

det enkelte værks detaljer, men søger at placere perceptionen og den
kommenterende impuls, der udgår fra oplevelsen. Det er først ved
en nærlæsning af oplevelsens videregivelse, at det bliver påkrævet
med en analyse af det kunstværk, der har frembragt oplevelsen og
dermed muliggjort en bestemt ‘stemning’ af det æstetiske fællesskab
i kraft af kommentaren til oplevelsen. Da bliver det nødvendigt
med en kunstteoretisk analyse, der identificerer værket og placerer
det i dets egen konceptuelle sammenhæng samt ikke mindst i dets
kunsthistoriske kontekst. Det er imidlertid ikke givet, at en sådan
granskning af værkets materielle og betydningsmæssige side ‘går
op’ med den oplevelse, der blev beskrevet i videregivelsen af det
æstetiske indtryk, værket gjorde. Er der med andre ord en strukturel
forbindelse, der bevirker, at en oplevelse holder, så er der også en
lokal fordybelse eller identifikation af genstanden for oplevelsen, der
bliver nødvendig, og den kræver noget andet end umiddelbarhed,
udadvendthed, uhildethed og modtagelighed. Den lokale identifikation
bygger på viden, fornemmelse for det konkrete ved udfordringen
samt en evne til at koncentrere de kræfter, der er til rådighed i den
pågældende situation. Kunne man fremskrive nogle strukturelle
forbindelser mellem de to dimensioner, oplevelse og videregivelse,
ville vi også kunne slippe for det evindelige selvmål, der indkasseres,
hver gang ‘den æstetiske oplevelse af kunst’ forklares kausalt. Den
semiotiske er ikke nogen forgæves anstrengelse her. Akribien ikke
heller.
Giorgio Agamben kender denne, lad mig kalde den den “konstitutive”, opdeling af æstetik og værkanalyse, prægning og billede fra sine
forudgående studier inden for ikonologi og litteratur samt ikke mindst
fra sine studier af lingvisten Émile Benvenistes udsigelseslære. De er
alle tilgange, der flytter den æstetiske praksis’ fokus fra udtrykket til
det indtryksgivende, hvilket også vil sige fra prisningen af værkets
aura til den konceptuelle og formbevidste undersøgelse. Denne
tilgang overfører Agamben nu til sine politisk-juridiske studier i
Homo sacer (bind I) samt ikke mindst til seriens bind II.2 om “Riget
og stråleglansen”, Il Regno e la Gloria, hvor analysen af det teistiskes
funktionsmåde udsættes for samme opdeling.
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2. Værket: to søjler og tre acceleratorer
2.1a Oppositioner

Giorgio Agambens værk kan kort fortalt og med fokus på hovedtræk
opdeles i to søjler: der er et ungdomsværk, som især er af litteraturteoretisk karakter, og et manddomsværk, som især er af politisk-teologisk
karakter. Dertil kommer tre små, meget dynamiske monografier, som
i afsnittets titel er blevet kaldt acceleratorer, samt en række ikke
mindre betydningsfulde antologier, hvoraf den ene, der først udkom
på engelsk, Potentialities, udgør en filosofisk sværvægter, hvis kraft
har den samme lidt adspredte styrke i sine umiddelbare virkninger
og hermeneutiske eftervirkninger, som Heideggers Holzwege havde
for over 60 år siden.
De tre små, accelererende monografier er udkommet med 12 års
mellemrum hver gang og fremstår som en lidt skæv indgang til et
tværsnit af problemer, der både er ganske samtidige, men ikke desto
mindre strukturelt afgørende.
Afsnit I i dette efterskrift er påvirket af Agambens opgør med en
empirisk og eksistentiel nutid som kilde til samtidsforståelse, et opgør
der først foregik i Infanzia e storia – Distruzione dell’esperienza e
origine della storia (1978), som på dansk måtte skulle hedde “Barndom
og historie – Tilintetgørelse af erfaring og historiens oprindelse”,
men som også kan tilskrives afdøde Gianni Carchias Benjaminlæsninger. Bogen var under indflydelse fra Agambens daværende
arbejde med at udgive Walter Benjamins skrifter på italiensk, et arbejde
forlaget Einaudi – vistnok under stærk påvirkning fra forvalterne af
ophavsrettighederne til Benjamins tekster, forvaltere der samtidig
også er udgivere af de tyske værkudgaver – fik sat en brat stopper
for i 1995, men som begyndte netop i optaktsfasen til den italienske
1977-bevægelse, hvis indflydelse ikke lader sig overvurdere. Ligesom
punken var de italienske autonome og metropolindianere antipolitiske
samt meget interesserede i de kunstneriske frembringelsers cirkulation
og brud med institutionerne inden for musik og litteratur. Var 1968
i stand til at etablere et alternativ inden for det politiske establishment, så var de mange kunstneriske bevægelser i anden halvdel af
1970’erne i stand til at etablere en undergrund, jf. udstillingen og
235

Giorgio Agamben

Homo Sacer

bogen: The Downtown Book – The New York Art Scene 1974-1984. I
den undergrund foregik der givetvis også noget, Benjamin havde vist
en overrumplende tidlig forståelse for i sine tekster om vold, oversættelse, messianisme og historie. Det er en forståelse, der muliggør
en anden slags fremskrivning af det kunstneriske projekt end den i
avantgardernes selvforståelse iboende (1909-1921). Fremskrivningen
er både mere omfattende, eftersom kunstnerisk praksis kan overskride
værk- og genrekategorierne, og mere akut i sin fornemmelse for
det intimt presserende ved det kunstneriske anliggende, dvs. for
intentionaliteten: det er fristens tilstedeværelse, det historisk aktuelles
forhold til overleveringen, der bevirker spændingen mellem intention
og omgivelsernes forhåndsviden om kunst og liv. For der er ingen
kunstnerisk intention, der ikke har et mellemværende med en sådan
forhåndsviden og ønsker at omkalfatre den.
2.1b Subversiviteter

Infanzia e storia er fra 1978 og bærer altså præg af overgangen fra
1968 til 1977, fra ungdomskultur som alternativitet inden for den
etablerede kultur til subversionen, forstået helt bogstaveligt som “en
sub/version”, dvs. en underliggende og underkendende udgave af den
etablerede kulturs filosofiske og kunstneriske forudsætninger, jf. min
“Omkring det væsentligst overfladiske”. Altså ikke det ‘anderledes’ og
marginelle, eksempelvis postkolonial andethed, metropol-udkant eller
inverteret seksualitet (disses betydning ufortalt), men det tværgående
og gennemgående, en stedløs, men ikke tidløs alternativitet, som
hverken det spektakulære-mediemæssige system eller dets kritik kan
se på grund af egne iboende årsager. Meget senere skulle Agamben
formulere alternativitetsproblemet som en underforstået modsætning
mellem det forudindtagede og forud/sætningen, nemlig i artiklen “Om
umuligheden af at sige Jeg” (1999).
Men allerede “Barndom og historie” gav en sådan position filosofisk
berettigelse, og det uden at det skete i en uden for ræsonnementerne
stående radikalitets navn. Anliggendet var med andre ord kriticistisk,
men kritikken var ikke en virkning af politiske eller sociale projektioner,
derimod en undersøgelse af litterær, mytologisk og sprogteoretisk
236

Efterskrift

karakter, måske delvis en “kritisk rekonstruktion”, men ontologisk meget
favnende i forhold til de tilsvarende “dialektiske” rekonstruktioner.
Slutningen af 1978-bogen udgøres af et tillæg, der bærer titlen “Program
for et tidsskrift”: det er et afgørende oplæg, der den dag i dag – 38 år
senere – fortsat opretholder hele sin aktualitet. Ved at skrue op for de
kritiske muligheder, de foregående kapitler har tilrettelagt, argumenteres
der her for en opfattelse af kommunikation, der bryder radikalt og
endegyldigt med den, vi kender fra såvel papirmedier som elektroniske ditto. Ikke blot vover Agamben at lade hånt om den dengang
omsiggribende byguerilla, men han frakender sin samtids politiske
skærmydsler mellem stat og terrorister, fagforbund og strejkende,
aviser og kommentatorer, enhver forbindelse til det, det gælder om at
forstå, nemlig hvordan opretholde og udvikle den poetiske nerve og
den filosofiske tæthed i kritikken på tværs af konjunkturerne. For når
alt kommer til alt, så er det konjunktursnittende det mest interventive.
Det sidste kræver imidlertid, at overleveringen med dens mytetunge
stof og flossede, men alligevel manende emneorganisation forbliver i
analysen og i praksis, og det kræver ikke mindst, at sprogets opståen
og dets forhold til legen forbliver kilden for det, Agamben endnu i 1978
kunne kalde en “autenticitet”. Men som læseren vil have fornemmet,
drejede det sig – og fortsat drejer sig – om en meget åben ‘egentlighed’, nemlig en sådan, der lever i sproget og ikke i folkelige værdier
som identitetsfølelsen eller i de deraf afledte geopolitiske substanser
som jord og blod. Og den virker kun, når den oversættes til andre
(visuelle, tonale) betydningsbærere samt til fremmedsprog, og kan
som egentlighed derfor ikke omsættes til andet politisk engagement
end internationalisme og kosmopolitisk uhildethed i undersøgelser af
talesprog, billedlighed, bevidsthed etc. Det er en egentlighed, der kun
kender lokaliserbare, singulære inkarnationer, kun kender form, og
begynder med den.
I 1978 var den her omtalte bog om barndommen og historien måske
den mest anfægtede publikation, der udkom i forbindelse med hele
1977-78-spektret af voldsomme begivenheder, eftersom det var selve
volden og dens begivenhed, teorien skulle indfange i en tekst. Det
krævede som angivet, at teorien var åben, modtagelig for opbruddet
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i situationen, så at sige både immanent og transformatorisk til stede.
Samme grundholdning, som genfindes i de efterfølgende to små,
emne-’accelererende’ monografier, om henholdsvis “det fællesskab,
der kommer” og “det åbne” (se litteraturlisten): Det er teorien i kunst
og filosofi, der ved selve sin heuristiske fremgangsmåde kan opretholde det åbne og det undersøgende, mens det er kommunikationen,
politikken og økonomien, der lukker i kraft af deres organisation
af alle emner i tilslutningskategorier og i økonomisk afhængighed.
Måden, hvorpå der lukkes, har med institutionel videnskab, religion
og regering at gøre: de definerer det politiskes virkemåde ved at
applikere mytens mulighed på de enkelte eller kollektive tilfælde af
livsudfoldelse, de kan styre ved hjælp af kravet om applaus, tilslutning.
“Samfundsordenen” vedrører derfor mindre dagligdagens gøremål, end
den vedrører en orden i de forbindelser, der opretholdes “diskursivt”,
som Foucault ville sige. En opretholdelse, der netop kræver den
forbindelse af religion og regering, kirke- og kongemagt, Agamben
har undersøgt i sit hovedværk om riget og stråleglansen, Il Regno e
la Gloria. Thi deres er riget, magten og æren ...
2.2 Epistemologi og historie

Der er givetvis vigtige metodiske og heuristiske forbindelser mellem de to søjler i forfatterskabet, den litteraturteoretiske og den
politisk-teologiske; og gevinster fra den førstes forskning er blevet
brugt i forbindelse med etableringen af den særlige opfattelse af det
suveræne, som kendetegner de første fem Homo sacer-bøger. I 1978
kaldte Agamben metoden for filologisk, og det er ikke nogen dårlig
betegnelse for det store arbejde, der er nedlagt i kommenteringen
af klassikerne på latin og græsk. Man kunne også bruge termen
“begrebshistorie”, som vi tilskriver Reinhart Koselleck (1923-2006)
mere eller mindre siden dennes hovedværk Kritik und Krise fra 1959,
der har den vigtige undertitel: “Eine Studie zur Pathogenese der
bürgerlichen Welt”, der lidt frit oversat må lyde: ‘et studie i udviklingen
af det civile samfunds lidelser’.
Siden den epistemologiske vending inden for filosofi og videnskab
(især med Michel Serres’ fem Hermès-bind, 1969-1980, og syntesen
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Genese, 1982, dansk 1984), er vi blevet vænnet til at skelne mellem
filosofihistorie og filosofi. Michel Serres ville således placere marxisme,
psykoanalyse og dekonstruktion i filosofihistorien, mens en tænkning,
der hele tiden sætter viden og sprog på spil (som hos Gilles Deleuze
og Louis Marin og før dem Gaston Bachelard), udgjorde selve filosofien
for ham. For en første drøftelse af disse emner se bidragene til den
af Egholm og Lyngsø redigerede antologi Mangfoldighed og syntese
(1998).
Giorgio Agamben gør så begge dele i et samlet og dog åbent
projekt, som for mig at se udvider den epistemologiske opdeling ved
at sammenføre spørgsmålene om det politiske og det guddommelige,
der analyseres som en forbindelse mellem skabelsens forudsætninger
og magten. Derved kommer den filosofiske sammenhæng, hvori
skabelse og magt lader sig tænke, nemlig den skjulte tradition af
ord og mening, til at fremstå som både form og betydning. Man
kunne måske også kalde denne satsning for politisk antropologi med
arkivet som feltarbejde, i det mindste når man tager udgangspunkt
i bogen om Auschwitz (Homo sacer III), som vejer meget tungt i
sammenhængen: Resterne fra Auschwitz er den eneste af de ni Homo
sacer-bøger, der omfatter en fuldgyldig applikation af Agambens
metode på en historisk begivenhed. Her udsættes det historiske for en
særlig behandling, hvori mange afgørende kilder kommenteres med
henblik på at fremanalysere deres status som vidnesbyrd. Sjældent
har en historisk kildeundersøgelse været mere intens og etisk i sin
omgang med fortidens efterladte udsagn. At lade begivenheden
tale med uden fiktion eller frie fortolkninger af et i øvrigt meget
komplekst kildemateriale – nemlig det, der vedrører udryddelsen
af jøder og sigøjnere – samt presse, hvad vidnesbyrdet får sagt
om hændelserne i udryddelseslejren, frembringer et hidtil uset
intellektuelt resultat: Det historiske, beretningen om en begivenhed
ved hjælp af kildetolkning, hæver analysen af fortiden op til noget
nærværende uden dramatik, tragedie eller indignation. Det sker ved
at fastholde det afgørende i udryddelseslejren: at døden har sat sig
i kødet, at forgængeligheden dominerer over bevidstheden og ikke
mindst, at denne tilstand er legemliggjort i muselmanden, fangens
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alter ego og spejlbillede. Denne tilstand af sjæleligt og kropsligt
forfald fortjener flere kommentarer og vil også blive yderligere
analyseret, eftersom Resterne fra Auschwitz nu foreligger på dansk.
Men her må det understreges, at der ganske vist er gradsforskelle
mellem den evindelige harcelering af fangerne i den halvåbne lejr
Jenin og samme harcelering af dem i den lukkede lejr Auschwitz,
men at disse hovedsageligt består i forskellen mellem selvstyre og
kapostyre. Denne forskel er utilstrækkelig, den er ikke dækkende,
når lejrens perspektiv er evigheden. Den jødisk-arabiske pædagog
og dramaturg Juliano Mer-Khamis, der blev udsat for et clearingmord
den 4. april 2011, viser i sin dokumentarfilm om børneskuespillerne
i Jenin, Arna’s Children (2003), at presset fra evigheden kunne
genopvække muselmandens gespenst i en spektral udgave, så sjælen
ikke blev til at bære for kroppen og kroppen ikke til at bære for
sjælen.

3. På vej mod en sprogbevidst historieskrivning
3.1 Norm og eksperiment, skema nr.1

I 2002 udkom så den hidtil sidste af Giorgio Agambens førnævnte tre
små acceleratorer eller bølgebryder-monografier, L’aperto – L’uomo e
l’animale [Det åbne – Mennesket og dyret]. Det er en bog om klassifikation og ikke om mutation, som nogen læser af titlen måske ville
tro: Hvordan underopdeles det værende? Hvilke regler for klassifikation
kan drøftes? Opstår klassifikationen af en nødvendighed? Undervejs
indser læseren både mulighed og omfang af et spillerum mellem gode
og dårlige eksempler samt ikke mindst mellem undtagelsen og det
eksemplariske, hvis retsfilosofiske og -historiske grundlag Agamben så
præsenterede os for året efter i bogen om Undtagelsestilstanden. På en
måde bliver bogen om det åbne derfor til et oplæg om det modale: Hvor
langt rækker opdelingen mellem nødvendighed, frihed og tilfældighed?
Er afhængighed tværmodal i betydningen af, at der gives en magten
(substantiveret infinitiv), som kan kombinere modaliteter og derved
holde dem åbne? Samt til sidst næsten en konstatering: Det må være en
sådan, evt. tværgående modalitet, der giver adgang til at kunne tænke
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en mere oprindelig mulighed, en situation af muliggørelser, der kan
have inspireret til klassifikatorisk opdeling inden for videnskaberne ...
Som læseren vil have fornemmet, så er L’Aperto – L’uomo e l’animale
ikke alene ude på at etablere en epistemologisk tilrettelæggelse af det
spørgsmål om bios, der hjemsøger denne bog om homo sacer, men
også på at finde de metodiske forudsætninger for at gøre indsigterne
i Homo sacer dynamiske. Vi skal derfor her præsentere læseren for et
første, men ikke forsigtigt forsøg på at skematisere forbindelsen mellem det normative, stabiliserende, og det eksperimenterende, konstant
undersøgende, i Agambens arbejde med homo sacer. Fremgangsmåden
er dog ikke mere uforsigtig end, at den henter sin metodiske hjemmel
i en fælles inspirationskilde for Walter Benjamin og Gershom Scholem,
to af Agambens epistemologiske forbilleder: nemlig i deres læsning
og for Scholems vedkommende oversættelse af Chaim Nachman
Bialiks afhandling Halacha und Aggada. Tekstens originaludgave,
halachah we-aggadah, havde Bialik udgivet i Odessa i bogen Divre
sifrut, der udkom i overgangen fra 1916 til 1917. Udgangspunktet
var en forelæsning, Bialik havde holdt i Moskva i 1915.
Det er givetvis at forcere den talmudiske Aggada en kende, når
dens skematiske placering skal benytte det fantasifulde og ustabile
ved Aggada frem for det legendemæssige eller mytiske, der ellers
tilskrives denne blanding af et begreb og en stemning (Gemüt). Er der
noget prøvende ved Aggada som begreb og sindstilstand, så er der
meget mindre tvivl om det modsattes status, nemlig det regulerendes
virkemåde i den talmudiske Halacha, der da også oversættes med
norm. Det er dog langtfra nogen matematisk norm eller geometrisk
regulator, vi har at gøre med, eftersom det er Halacha, der indeholder
forbindelsen bagud, til oprindelsen, og dermed muliggør det særlige
slip mellem åbenbaret lov og overlevering, der er så karakteristisk for
jødedommen. Ja, man kan måske lidt brutalt hævde, at åbenbaringen
er sluppet fri af loven for i stedet at indlejre sig som læsemulighed
i overleveringen, hvorved den litterære oplevelse og åbenbaringen
af en slags sandhed i læsehandlingen løfter kommentaren ud af
tekstforståelsen og ind i betydningens evige omorganisering af det
fysiske og det metafysiske. En kritisk drøftelse af sådanne postmoderne
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betingelser for sandhedens tilsynekomst nåede en af Agambens
hovedinspirationskilder, Jacob Taubes, at nedfælde i sin posthumt
udgivne tekst “Ästhetisierung der Wahrheit im Posthistoire” (1988).
A-C-linjen er de eksperimentelle institutioners linje: den anses her
for at være horisontal, fordi den angiver en aktivitet, praksis og
improvisation inden for det sociale rum. På denne linjes yderpunkter
kan eksperimentet skabe sine egne regler.
B-D-linjen er de normative institutioners linje, den har med det
regulerende at gøre: den anses her for at være vertikal, fordi den udgør
det projicerende og realiserede i tid. På denne linjes yderpunkter
kan normen skabe sin egen orden. Ved at fremstille denne linje som
vertikal undgår vi at genindføre ideen om en progression.
A: Kunst og billedkunst er polen for de æstetiske og substantielle,
materielle og immaterielle indsatser og undersøgelser af betydningens
problemer. A er det eksemplariskes pol. Og det medfører, at eksemplet
også altid vil have en etisk skarphed i A – men ikke nødvendigvis
senere på A-X-linjen; og slet ikke efter X.
B: Ret og retfærdighed er polen for filosofisk, etisk og matematisk
lovlighed og skabelse af regler vedrørende menneskelig opførsel over
for andre mennesker og deres miljø: Tydelighed, ligelighed og ret. Det
er et luftigt og himmelvendt punkt, der indtil videre kun forefindes
som en projektion af ideelle fordringer.
C: Forbrydelse og mord er polen for politisk og økonomisk udelukkelse, beherskelse og eventuelt likvidering. C er undtagelsens pol.
Undtagelsen er det modsatte af eksemplet: undtagelsen vil aldrig
kunne bekræfte nogen regel. Bliver undtagelsen til tilstand, afkræfter
den både norm og eksperiment.
D: Stat og institutionel orden er polen for organiseringen af enhver
aktivitet og livsform på jorden, uformen eller udryddelsen indbefattet.
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Den kan være organisk opbygget, dvs. samle alle led eller medlemmer
inden for en given ramme af rum og/eller tid. Da omfatter den en
forbindelse til X. Den kan også være forbindende i en føderation, dvs.
løst omfattende. D indeholder altid en diskurs, der er udadvendt og
rettet mod de øvrige tre poler, og mod centrum.
X: Dette artificielle og kritiske punkt er en slags ‘midte’ af bios og nok
også punktet for bestemmelsen af bios. Bemærk, at placeringen af
“livet” her medfører, at der er mere energi og dynamik i centrum, end
hvis vi havde placeret realiteten, historien eller subjektet i midtpunktet
X. X bliver derfor et “springende punkt”, der ikke bekræfter de øvrige,
men nærer dem med problemer såsom udviklingsmuligheder og det
modsatte, krænkelser. Samtidig er det rigt på teoretiske identiteter,
først og fremmest sådanne, der har bund i religion og naturvidenskab,
samt naturligvis på eksistentielle definitioner, såsom spørgsmålet om,
hvorvidt livets udfoldelse skal forstås som en frihedskategori, dvs.
politisk (Sartre), eller som en moralsk kategori, dvs. retsligt (Kant).
De mellemliggende felter i skemaet forudsætter, at emner kan indrammes af meningssignalerende vektorer og angives plant: A-B-C-delen
er metafysikkens del. Den nedre del af skemaet, A-C-D-delen, er
fysikkens del. Det er en velkendt opdeling, som også kan gengives
som forskellen mellem projektioner og produktion, immaterialitet
og materialitet.
Skemaets højre side, B-C-D-delen, udgør politikkens zone, hvor
samfund og frihed er på færde. Skemaets venstre side, B-A-D-delen,
udgør fællesskabets zone, hvor selvstændighed og lighed er på færde.
På B-C-D-delen er samfundet samtvungent, så at sige ‘på plads’ (som
hos Hobbes). På B-A-D-delen er samfundet hele tiden i sin vorden
(som hos Clastres).
Skemaets førnævnte dobbelte tvedeling er begrundet af en underopdeling i fire områder for kendsgerninger og virkninger, måske for
det faktuelle:
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Området A-B-X er området for systematisering og filosofi (A1).
Området B-C-X er området for overskridelse og hypotesedannelser
(B1).
Området C-D-X er området for regering og vold (C1).
Området D-A-X er området for frembringelse og forbrug (D1).
Der kan trækkes mange slags vektorer gennem skemaet, og de
behøver ikke at gå gennem X-centret. Det er biopolitikkens problem, at
livsdimensionen kan reduceres til en energikilde, så at sige forskydes
ud af centrum og instrumentaliseres eller diskursiveres. De “moralske”
eller “humanistiske” institutioner vil således altid kræve inddragelsen
af X, opretholdelsen af X’s centralitet; og de straffende vil gøre det
samme. Eksempelvis vil man kunne indramme et felt for aktiviteten
på Kunstakademiets Billedkunstskoler, som indkredser emner fra
såvel det metafysiskes som det fysiskes delområder: Vektoren for
kunstnerisk praksis ville gå fra A over A1 og B1, krydse X og ende i
D1, der i denne anledning blev til området for æstetisk produktion
og oplevelse.
Homo sacers, den fremmedes eller asylansøgerens vektor går
da fra X over B1 ned i C for at ende i D, der i denne anledning
kan institutionaliseres som lejr, eksempelvis Jenin og Gaza, ja, som
udryddelseslejren Auschwitz. Og lejren er ifølge Agambens hovedtese
i denne bog, Homo sacer fra 1995, det modernes paradigme, dvs. det
forståelsesmønster, der skimtes bag det dynamiske i verdensøkonomiens og -politikkens udvikling: Der er kun en pengeøkonomi i rivende
udvikling, fordi der er en lejr til resten. Denne udviklings underlag,
mønster og forståelsesramme udgøres således af lejren, det ikke-land
(Veronica Juhl) eller den negative utopi, hvortil alle overskydende,
udstødte, marginaliserede, hengemte, ventende, bandlyste eller på
anden måde udelukkede, der er dømt ‘ikke-medlemmer’ af arten
homo sapiens, er henvist. Undertrykkelse, kontrol, ufrihed og anden
negativ orden forudsætter med andre ord lejren, og homo sacer
kommer som filosofisk og antropologisk skikkelse til at befinde sig
mere i nærheden af det potentielles problemtilstand, end fordums
tiders proletar eller lønarbejder gjorde. Den næste paragraf skal
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derfor kunne forklare, hvordan denne tilstand er stykket sammen og
etableret ved atter at anvende et skema, det vil i dette tilfælde sige en
visuel ordens mulighed for at undgå rang og prioritet i sin forklaring.
Skemaer er således ud fra vort synspunkt en organisationsform, der
er i overensstemmelse med meningsundersøgelsernes åbne karakter
i Agambens forskning.
Skema 1: Norm og eksperiment i verden
B: Ret og retfærdighed

A1: Systematiseringer
og filosofi

A: Kunst og billedkunst

B1: Overskridelse
og hypoteser

X: Bios / Kritisk centrum

D1: Frembringelse og forbrug

C: Forbrydelse og mord

C1: Regering og vold

D: Stat og institutionel orden

3.2. Den politisk-teologiske søjle

I februar 2007 udkom Il Regno e la Gloria, Homo sacer bind II,2, der
med sine emner (og sine 333 tætte sider) udgør Homo sacer-projektets
omdrejningspunkt. Bogen bærer undertitlen “Per una genealogia
teologica dell’economia e del governo”, der på dansk måtte lyde: ‘For
en teologisk genealogi [gældende] for økonomien og regeringen’,
hvilket indebærer, at Agamben i bogen skal gøre rede for, hvordan
økonomi og regering har en fælles tilblivelseshistorie af teologisk
karakter. Det gør han så ved at kommentere kirkefædrenes syn
på regering og autoritet samt ikke mindst på forbindelsen mellem
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åndelighed og økonomi. Resultatet bliver en meget omfattende beskrivelse af helligåndsbegrebets funktioner og terrængående karakter,
hvad den kirkelige institutions udvikling angår. Overgangen fra de
kristne urmenigheders askese og efterligning af Kristi liv til den
etablerede kirkes tugt og forvaltning kræver bl.a., at begrebet folk
aktiveres, at kirken træder frem som en ‘beskytter’ af dette ‘menige’
folk, der anses for så upolitisk, at det skal beskyttes mod fristende
fremmedelementer (jf. tanken om ‘den gode hyrde’, der skal beskytte
flokken; de slagtede får ufortalt). Bogen må derfor også kommentere
de moderne tænkere inden for politisk teologi, først og fremmest Carl
Schmitt og Erik Peterson. Undervejs i de tætte ræsonnementer opstår
der en modsætning, der nok er en antinomi lig, dvs. ikke kræver nogen
syntese, nemlig en afstand mellem fællesskab og sabbat. Fællesskabet
fremstår som et forsoningspunkt mellem transcendens og immanens,
sådan som vi kender det fra Marx/Engels og Deleuze/Guattari, mens
frelsebudskabets løfte om en “hvile”, der er virkningsløs, knyttes til
et projekt, der ikke har nogen virkeliggørelse behov; sabbatten synes
at befinde sig uden for analysen af potentialitet. I Hebræerbrevets 4.
kapitel kommer brevets forfatter til at tydeliggøre hele konstruktionen
omkring tro, løfte, straf og fuldbyrdethed således:
“Thi kun vi, som er kommet til tro, går ind i hvilen, således som han
har sagt: ‘Så svor jeg i min vrede: Sandelig, de skal ikke gå ind til
min hvile’, og det skønt hans gerninger var fuldbyrdede fra verdens
grundlæggelse.”

Det er en konstruktion, der giver rigtig megen plads til sensus communis, til det æstetiske fællesskab, mens ethnos og demos nærmest
udelukkes. Også det elegiske, som har været en slags udvej for at
undgå forbindelsen mellem religion og regering, får trange vilkår. Til
gengæld bliver der også plads til det æstetiske fællesskabs modstykke:
Mouchette og den “frygtelige uskyld” (Bernanos) og til den mere
postmoderne og ‘punkede’ Betty som Mouchettes barnebarn (Djian).
De to skemaer i dette efterskrift kan med andre ord ikke undgå
at måtte sammenkædes, læses i en særlig forbindelse, således som
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vi er begyndt på i tekstserien om politisk kunstteori (jf. Hæfter for
Gæstfrihed nr.3-4-5, 2005 og samme hæfters nr.6-7, 2006).
Men nu til Skema 2, om herredømme og aura, “riget, magten og
æren”:
A: Aura er polen for udstråling og visuel tilstedeværelse: Aura er
både fokuseringens medium og almene genstand. Den er nok mere
en attraktor end en præger. A er således også det opmærksomhedsskabendes pol. Så bevægelsen ud i projektionen forudsætter et slip i
forhold til opmærksomheds’fængslet’. Kritikken af opmærksomhedsbindingen er altid partiel, men da givetvis også vigtig: jf. Duchamps
kritik af “retinal” fryd og Debords kritik af det “spektakulære” samfund.
Skuespilsamfundet manglede imidlertid den store forklaringskraft og
kunne ikke udfolde en æstetikteoretisk kritik af opmærksomheden.
Således måtte kritikken af det mediemæssige spektakel undvære
den ‘supine vending’ (Lyotard) fra oplevelse til videregivelse, der
befordrer muligheden af dybe kommentarer også af manipulatoriske
budskabers virkemåde. Og det vidste Duchamp, der derfor undlod
at socialisere sin kritik.
B: Riget er polen for metafysisk autoritet og samling introniseret mellem
den tilforordnede frelserskikkelse Kristus og de vikarierende fuldmagters Rex (inkl. paven, statsholderen og den protestantiske fyrste).
Endvidere er det denne instans, der i kraft af den udeblevne parusi
må etablere den anordning eller “dispositiv”, som gennemtrænger og
styrer reproduktionen af de troendes kult, helligåndens oikos. Der er
således noget spirituel husholdning på færde, når kirken forsøger at
politisere menighedsmedlemmernes kroppe (i modsætning til askesen,
der ikke formår dette, nærmest udelukker det) ved at diktere diæter,
afholdenhed, faste, familieliv samt fordømme skørlevned generelt. Det
sidste moment er ganske vist taget kraftigt af, efter at kristendommen
under postkoloniale vilkår har fået et mellemværende med islamisk
fromhed, der udsættes for en mærkelig blanding af økonomisk og
biopolitisk pression ikke mindst i nogle af Nordeuropas fyrsteprotestantiske nationer. Missionen er således ophørt i undtagelsestilstandens årti.
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Hvad der vil fremkomme i den arabiske revolutions tidsalder, er ikke
let at sige, men presset fra det melankolske og selvmedlidende iklædt
from dømmesyge vil nok stige heroppe, mens fromhedsintensiteten i
begyndelsen kunne tage noget af i de arabiske lande. Dømmesygens
afsmitningspotentiale har dog vist sig at være omfattende, da det blev
et spørgsmål om, hvem der havde mest ildkraft, revolutionen eller
kontrarevolutionen
C: Det kommende fællesskab har med disponibilitet og potentialitet
at gøre: potentialitet transformeret til disponibilitet. Uden identitet
og uden diskrimination (når først straffen er fuldbyrdet?). Jf. pkt. C
i skema 1 og pkt. D i skema 2. Det kommende fællesskab har det
tilfælles med det æstetiske, at det er uden grundlag. Det bekræfter
ikke en oprindelse eller en autenticitet. Mikkel Bolt har kommenteret
Agambens anden accelerator, La comunità che viene [Det kommende
fællesskab], i Hæfter for Gæstfrihed nr.2, 2001.
D: Apokalypsen indeholder en kombination af opgør og afklaring,
der kun kan skyldes sandhedens indbrud i teori og praksis, dvs. i
en og samme bevægelse. Herefter vil der ikke være nogen norm for
sandhed eller nogen værenstilstand hjemsøgt af sandhedskvaler.
Forudgående må en tydelighed være indtrådt, og den må omfatte
det evidente ved de strafbare handlinger begået af Apokalypsens
fjender. Ikke mindst de træge og modvillige, der på forskellig måde
har forhindret dens revolution. En uretfærdig apokalypse med eksempelvis en hildet dommedag fuld af skueprocesser mod fremmede
og indvandrere i Vesten og børnerige familier i Østen vil ødelægge
åbenbaringsmuligheden aldeles og udgøre den mest uheldssvangre
udgang på menneskehedens historie.
A-C-linjen er projektionernes linje: den anses her for at være horisontal,
nok mest fordi den må opretholde en idé om forvandling af dét i det
nærværende, der stråler og spreder ærefrygt. Og det for at kunne
fastholde det praksisrelaterede i gangen fra udstråling og prægnans
i A til etablering og konstitution af det kommende i C.
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B-D-linjen er linjen for applaus og tilslutning: den anses her for at
være vertikal, fordi den udgør det disciplinerende i forhold til gangen
i forvandlingerne på A-C-linjen; den bremser dem hele tiden i deres
undersøgelser og kræver, at orienteringen tager hensyn til eksempelvis
værdier eller autoriteter (à la “danske eller kristne værdier”, ytringsfrihed, ejendomsret eller guddommelig autoritet). På denne linjes
yderpunkter kan applausen enten triumfere i B eller gå i opløsning i D.
X: Begivenheden er udelukkelsen, stregen der adskiller et indenfor
fra et udenfor: den kan både etablere en enhed mellem norm og
tvang i undtagelsestilstanden, hvorved homo sacers udsathed stiger
kvalitativt og kvantitativt, eller den kan omfatte et brud med Riget,
hvorved projektionerne på A-C-linjen bryder den styrende vertikalitet,
og “himlen kommer ned på jorden” som en revolte eller endog en
revolution. Endelig kan der slås en slags knude, der forbinder undtagelsestilstanden med revolutionen. Historikere har kaldt sådanne
knuder for bonapartisme og stalinisme. Mere præcist er det nok
at kalde dem kontrarevolutioner eller modrevolutioner som i Jacob
Taubes’ politisk-teologiske tolkning af Carl Schmitts filosofi og mere
socialismekritisk i Amadeo Bordigas marxisme. “Gegenrevolutionen”
er især udsættende og beslægtet med apostlen Paulus’ “træghed”, med
det forsinkende. Korsfæstelsen er denne forsinkelse i en “kødelig” og
empirisk form, dvs. både som norm og praksis, så korset inkarnerer
(siden symboliserer) især opbremsning, modvilje samt ofring og accept.2
Uden anden udveksling med omgivelserne end netop det trykkende
eller depressive, der lader sig indføre i spillet mellem underdanig
dyrkelse af riget og euforisk begejstring for revolutionen. Homo sacer
2. Den messianske kristendom er således også en immolerende religiøsitet, der må
kæmpe med en konstant fare for systemsurhed, som får systemet til at krympe
filosofisk og størkne institutionelt; jf. lignende udviklingsforløb i forbindelse
med den 9. Thermidor i den franske revolutionskalenders år II eller udviklingen
efter Kronstadt 1921, der kulminerede med Moskva-processerne i 1930’ernes
anden halvdel. Der er strukturelle lighedspunkter mellem de forskellige
reaktioner på almuebevægelserne i Galilæa, Paris og Petersborgregionen, men
især udgør de alle begyndelser på undertrykkelsesforsøg ...
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er mere paria end slave og inden for afhængigheden derfor en tredje
pol i forhold til patricierne, der sidder inde med suveræniteten, og
til plebejerne, der er inden for bymurene (og siden bliver borgere).
Den øverste del af skemaet, A-B-C-delen, er metafysikkens del. Den
nedre del af skemaet, A-C-D-delen, er fysikkens del. Nogenlunde
som i skema 1.
Skemaets højre side, B-C-D delen, udgør oppositionens zone, systemkritikkens terræn, hvor tolkninger og ideer trives, ordnes og propageres
ved handlingernes intervention eller eksempel (værk, gerning).
Skemaets venstre side, B-A-D-delen, udgør subordinationens sfære,
hvor undersåtterne enten accepterer tingenes tilstand eller håber på
noget andet. Lykkesynet på denne side nærer både forbrugerisme og
menighedsdannelse, mens det projicerende, der er rettet opad, mod
‘kuplen’ A-B-C, sætter sig som en fornemmelse af truende udløbsdato
eller frist.
Den foregående udlægning af skemaet hviler på en underopdeling
i fire områder for teori og praksis:
Området A-B-X omfatter de sidste 1980 års historie eller deromkring, dvs. tiden efter Golgatha. Troskabsforholdene og deres indre
konflikter udspiller sig her, jf. afsnit 3.3 i dette efterskrift.
Området B-C-X omfatter den filosofiske udvikling, fra Bibeleksegesen
til hermeneutikken, semiotikken og det postmoderne.
Området C-D-X omfatter revolutionernes og kommunernes
historie, fra den tidlige munkebevægelse og millenaristerne over
Thomas Münzer og bondeoprørerne i Renæssancens Tyskland frem til
Pariserkommunen og Bolsjevikpartiet (indbefattet Kronstadt-krisen).
Begivenheden var der, men selve revolutionen forblev “et partianliggende” for nu at sætte partikritikeren Otto Rühle på hovedet (Die
Revolution ist keine Parteisache). I den citerede bog om det kommende
fællesskab forfægter Agamben et synspunkt, der ligger sig i forlængelse af Rühles, men udvider det tillige: Revolutionen udvikler sig ved
netop ikke at bekræfte nogen identitet (kommunist, dansker, filosof,
kunstner eller lignende); ja, revolutionen består på det psykologiske
niveau netop i en afkræftelse af selve behovet for identitet.
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Området D-A-X omfatter projekter inden for filosofi og kunst.
Dvs. hele alternativiteten inden for forskning, artistic research og
generelt de teorier, der bygger på Kants antagelse fra oktober 1786 om
billedets forudgående plads i forhold til begrebet, når forståelse ellers
bygger på intuition (jf. Hvad vil det sige at orientere sig i tænkningen).
Dette medfører imidlertid også, at den anførte forskning – dens
undersøgelser og teorier indbefattet – hele tiden har et vanskeligt
mellemværende med sin egen endelighed/evighed.
Der kan trækkes flere vektorer gennem skemaet, og de behøver
ikke at gå gennem X-‘centret’. Det er undtagelsestilstandens problem,
og det medfører, at de semantiske mellemfelter eller områder er
svagere stillet i skema 2 end i skema 1 (A1, B1, C1, D1). Til gengæld
står polerne tydeligere i skema 2.

Skema 2: HOMO SACER (herredømme og aura/”riget, magten og æren”)
B: RIGET
Rex
Oikos

Kristus
Spiritualitet

Kult
(tro, religiøs inderlighed)

Fortolkning
(kommentar, kritik)
C: KOMMENDE FÆLLESSKAB

X: HOMO SACER
A: AURA

Eskatologi
(avantgarde)

Organisation og orden
(kirke, ret)

Åbenbaring

Dommedag

D: APOKALYPSEN
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3.3 Edsaflæggelse, tom trone og brugen af livet

Den femte udgivelse i Homo sacer-serien (bind II.3) udkom i
september 2008 og bærer titlen Il sacramento del linguaggio –
Archeologia del giuramento, på dansk: Sprogets sakramente. En
arkæologi for eden. Det er givetvis det bind, der tydeligst fremstår
som en fortsættelse af denne bog, eftersom det, til trods for titlens
religiøse klang, især tager sig af sproghandlingernes styrke med
udgangspunkt i erklæringer, der skal virke “juridisk” bindende.
Som f.eks. en udelukkelse, en forbandelse, en fornærmelse, men
altså især en troskabsed. Der er megen ‘gammel ret’ på færde i
den lille bog (109 sider) om edsaflæggelse på tro og love, og den
nordiske læser får straks lyst til at repetere sin læsning af sagaerne
om blodhævn og mened. De juridiske formularer stammer for det
meste fra den latinske oldtid og eftertid, men det antikke skal
ikke forblinde læseren: Agamben er fortsat på sporet af de mulige
forbindelser mellem subjektiviteter, der ikke behøver identiteter
eller i det mindste ikke behøvede dem på nogen inderlig måde i
fordums tider. Det er således ikke et tilfælde, at de forelæsninger,
den italienske filosof afholdt på Vincennes-universitetet nær Paris
(Paris 8) i januar 2011 fortsatte ad dette spor ved at stille spørgsmålet:
hvordan ser den indre forpligtigelses historie ud? Grækerne følte
den ikke, og romerne forbandt den tydeligvis med en ytring, der
måtte påkalde sig guder som vidner for at være bindende; og det
ikke kun for at ‘hjælpe’ i betydningen at vejlede, som vi kender det
fra de amerikanske edsaflæggelser, der som bekendt foregår ved en
håndspålæggelse på Biblen. Hos de gamle og hos jøderne nedkaldte
menederen gudernes/gudens vrede; guder, der netop var ‘nidkære’,
fordi opretholdelsen af forpligtigelsen ved aflæggelse af troskabsløfte
eller ved en edsaflæggelse ikke kunne regne med samvittighedens
‘indre stemme’. Der måtte trusler til, frygtindgydende tegn af den
slags, romantikerne og Kant siden kaldte “ophøjede” og “sublime”.
Samtidig hermed må en sådan analyse af “genealogisk” og “arkæologisk” karakter imidlertid genfinde spørgsmålet om modalverberne
at ville, at kunne, at måtte etc., der alle forbinder de subjektivitetsskabende teknikker med sproget og derved med den dimension i
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menneskets forhold til visheden, der er mindst stabil og mest åben
over for det potentielle i artens livsvilkår.
Homo sacer-seriens fjerde bind er nu udkommet. Forfatteren havde
varslet indholdet og beskrevet overgangen fra slutningen af Il Regno
e la Gloria til den afsluttende del af bind IV:
“Modsat den naive vægt, der lægges på produktivitet og arbejde, og
som varigt har forhindret moderniteten i at få adgang til politikken som
menneskets egentlige dimension, så bliver politikken her [i slutning
af Il Regno e la Gloria] givet tilbage til sin centrale uvirksomhed
<inoperosità>, dvs. til den virksomhed, der består i at gøre alle menneskelige og guddommelige værker virkningsløse. Det er den tomme trone,
Stråleglansens symbol, som må vanhelliges for hinsides glansen at gøre
plads for noget, vi foreløbigt kun lige kan fremmane under benævnelsen
zoe aionios, evigt liv. Og det er kun, når forskningens fjerde del, som er
viet livsformen og brugen, er tilendebragt, at uvirksomhedens afgørende
betydning som den egentligt menneskelige og politiske praksis vil
kunne fremstå i sit eget lys.” (Il Regno e la Gloria, s.11)
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Appendiks:
Oversigt over Giorgio Agambens Homo sacer-projekt

(kursiverede titler er på oversatte bind)
I – Homo Sacer. Den suveræne magt og det nøgne liv.
II,1 – Undtagelsestilstand.
II,2 – Il Regno e la Gloria [Riget og stråleglansen]
II,2 [bis] – Stasis. La guerra civile come paradigma politico [Stasis.
Borgerkrigen som politisk paradigme]
II,3 – Sprogets sakramente: En arkæologi for eden.
II,4 : [vakant]
II,5 – Opus Dei. Archeologia dell’ufficio [Opus Dei. Embedsværkets
arkæologi]
III – Resterne fra Auschwitz. Arkivet og vidnet.
IV,1 – Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita [Den
allerhøjeste fattigdom. Klosterregler og livsform]
IV,2 – L’uso dei corpi [Brugen af kroppene] er bindet, der afslutter
projektet. Det henviser til L’aperto som en del af Homo sacer-projektet.
L’aperto. L’uomo e l’animale [Det åbne. Mennnesket og dyret], Bollati
Boringhieri, Torino, (februar) 2002, indeholdt især en Heideggerkommentar og kulminerede med følgende passage s.73 (bogen er
kun på 95 sider): “Dasein er simpelthen et dyr, som har lært at
kede sig, er blevet vakt af sin egen fortumlethed og til sin egen
fortumlethed. Denne den levendes vækkelse til sin fortumlede væren,
denne ængstelige og beslutsomme åbning til noget ikke-åbent, det er
mennesket.” Sammen med Homo sacer I er L’aperto den del af Homo
sacer-projektet, hvortil der oftest henvises (ja, citeres fra) i L’uso dei
corpi, selvom L’aperto ellers ikke tilhører Homo sacer-nummereringen
(eller i det mindste ikke gør det endnu).
14 år efter, i februar 2016, har Agamben udgivet en større
bearbejdelse af temaet åbenhed i forhold til en udvidet opfattelse
af, hvad der kan udsiges og med hvilken stemmeføring: Che cos’è la
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filosofia? [Hvad er filosofi for noget?], Macerata: Quodlibet. Bogen
er på 156 sider og opdeler, hvad der kan siges om det åbne i fire
hovedafsnit: at eksperimentere, at fordre, at få ideer sagt, at skrive
sig ind i et emne. Den ender med et ‘tillæg’ om den “højeste musik”:
musik og politik. Min henvisning ville her være til filmen Casablanca,
hvis politiske del vender ved en dyst mellem tyske og franske hymner,
mellem ‘Die Wacht am Rhein’ og ‘La Marseillaise’.
Carsten Juhl
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