
MENNESrcSYN Grundtvig beskæftigede sig i sine skrifur indgåerrte mtd problemerne med gamvittighedon" ttan var yde

for sin samtids primitive og ahistoriske forståelse afbegrebet, blandt andre Søren Kierkegaards

Kan vi stole på vores inderste samvittighed
DEN ENGELSKE FORFATTERog filo-
soflris Murdoch har beskrevet et fasci-
nerende mode mellem den genop-
standne Kristus og den tyske filosof
Immanuel Kant (t7z4-r8o4). Den tyske
filosoflytter ifOlge Murdoch fromt og
andægtigt til Kristus, men slutter sam-
talen med at sige, at han er n6dt til at
rådfore sig med sin'samvittighed, inden
han bliver en discipel afKristus.

Kants begrundelse er, at når talen er
offi, hvad der er sandtvedrorende hans
person - hvem han er, og hvad han b9r

Bore - så må han selv og hans samvit-
tighed have det sids,te ord.

Den danske teolog, digter og prædi-
kant N.F. S. Grundwig (tZBE-t87 z) be-
skæftigede sig i sine skrifter indgående
med problemerne omkring samvittig-
heden og såmvittighedsfriheden.
Grundwigs gentagne synspunkt var, at
samtiden talte ivrigt og f9lelsesladet
om sarnvittigheden og samvittigheds-
friheden, men at den forståelse af sam-
vittigheden, som var populær i samti-
den, var fhlsk og misvisende.

Grundwigs opfattelse, som tog ud-
gangspunkt i den sproglige betydning
af ordet "samvinighed", kan illustreres
ved at sIå op i Ordbog over det danske
Sprog. Heri kan man læse, at ordet
"samvittighed" er en sammensætning
afordene "sam" og "vittighed" på den
måde, at det gamle danske ord "vittig-
hed" betyder viden.

Den oprindelige betydning afordet
"samvittighed" er altså en viden, som et
menneske har tilfælles med en anden
part sor,n Gud eller Helligånden eller en
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menneskelig eller samfundsmæs s ig
agent. Det danske ord "samvittighed"
betegner en viden eller en kilde til vi-
den, som er pålidelig på den måde, at
denne viden eller stemme ikke kun
komm er fraet enkelt individ, men er en

form for fæLles viden eller "samviden".
På svensk findes denne betydning i
"samvet€", og på latin svarer "con-
scientia" (saÅviden) til det svenske
"samvete" og det danske "samvittig-
hed"

Grundwig kunne mange steder i sine
skrifter - som oftest med et taktisk for-
mål - forsvare det enkelte menneskes
samvittighed og dets samvittighedsfri-
hed på en måde, som kan minde om
datidens og det 18. århundredes mere
individualistiske opfattels e af den men-
neskelige samvittighed.

Men det er interessant, at han stærkt
kritiserede denne moderne fortolkning
afden individuelle samvittighed på de

steder i sit forfatterskab, hvor han i en
dybere og mere teologisk og filosofisk
forstand analyserede spprgsmålet om
samvittigheden. På den måde talte
Grundwig i en prædiken fra 1838 om
"de sprgelige Folger" afsamtidens po-
pulære, men misforståede "Kårnp for
S amvittighedsfriheden " .

IfOlge Grundwigs kritik hyldede sam-
tidens forfattere - som for eksempel te-
ologen H.N. Clausen (r793-t877) oB
S9ren Kierkegaard (r8r3-r8SS) - en op-
fattelse af samvittighedens stemme
som en stemffi€, der udelukkende kom
fra det enkelte menneske.

Samtidens moderne opfattelse havde

ifOlge Grundwig så at sige halveret be-
grebet om samvittigheden med den fOt-
ge, at det enkelte individ ikke længere
behovede at have sarnvittighedens
"samviden" tilfælles med nogen anden.

Grundwig fremfqrte, at det er helt
ulogisk, hvis vi siger, at vi altid skal y&-
re trofaste over for vores samvittighed,
hvis vi samtidig mefler, at der faktisk
findes bestemie moralske normer, som
vi bor folge. Hvis vi mene,f det sidste,
måvi altid ifOlge Grundwig værevillige
til at indromm;, at vi i vores inderste
tanker kan tage fejl. Vi bOr derfor altid
være villige til at rådf9re os med og villi-
ge til om nqdvendigt at bgje os for ån-
dre agenter, som er bedre og klogere,
end vi selv er.

INDHOLDETAF DE UDSAGN, SOM

overhovedet kan komm e fra samvittig'
heden, er ifglge Grundwig noget be-
stemt og begrænset. Ifolge Grundwig
er man således ikke "samvittigheds-
fuId", hvis man blot er tro imod sine
egne tanker eller overbevisninger - uaf-
hængigt af, hvad en sådan samvittighed
skulle udsige. Samvittigheden udtryk
ker altid ifOlge Grundwig en viden og
en "samviden".
, Hvis samvittigheden skal være en

sand samvittighed, vil den nodvendig-
vis grundlæggende sige det samme til
alle mennesker - uanset hvem de er, og
hvor de lever. Hvis, forskellige individer
hævder, at deres sdmvittighed fortæller
dem forskellige sandheder, kan vi ifOl-
ge Grundwig logisk konkludere, at de
ikke alle kan have en sand eller ægte

Det er vigtigt at huske,

at en lang række af de

menneskel som
igennem historien er
blevet kendt for deres
usædvan lige brutal itet,
grusornhed og
ondskab, har henvist
ti[, at de har fulgt
deres samvittighed.

form for samvittighed. Grundwigs op-
fattelse var, at ktin hvis samvittigheden
på den måde siger det samrne til alle
mennesker, er en sådan samvittighed
en sand og pålidelig kilde til viden, alt-
så en samvi$ighed, som vi kan stole på.

Hvis vi over[ovedet rril tale om, at
nogle udsagn er "viden", så må en så-
dan viden nr6dvendiryis yære principielt
uafhængig, af det enkelte menne skes
tanker og fOlelser. Samvittigheden er
ifOlge Grundwigs opfattelse på den må-
de en bestemt og sand viden om virke-
ligheden og den moralske og åndelige
verden, En sand samvittighed, som er
en virkelig viden og "samviden" eller
"conscientia", kan derfor ikke ifOlge
Grundwig udsige hvad som helst. Sam-
vittigheden udtrykker en sand viden om
den virkelige verden derude, og en så-



)

rst kritisk over

dan viden kan ikke kun være identisk
med det enkelte menneskes folelser el-
ler tanker om, hvad der er sandt om el-
ler for det menneske.

IfOlge Grundwig er mennesker i den-
ne verden ikke fOdt med en samvittig-
hed. De er skabt afGud, og som sådan-
ne skabninger er de fOdt med en mulig-
hed for at få en samvittighed. En sam-
vittighed er ikke noget, som man uden
vjdere har, men noget, som kommer af
et mgde rned en anden agent i form af
en slags opdragelse. Hvis et menneske
fastholder, at det altid vil have det sidste
ord, når talen er om, hvad der er sandt
om og,for det menneske, har det ifOlgp
Grundwig ikke erhveryet sig nogen æg-
te samvinighed.

Når et menneskes samvittighed taler,
er der altid to stemmer, sorri taler sam-
tidig ogaflægger det samme vidnes-
byrd. En virkelig samvittighed er netop
en viden, som det enkelte menneske
deler med en anden, og hvis et menne-
ske i alle sinradoner fastholder, at det
vil have det sidste ord, så umuliggpr det
menneske, at det kan have e[er erhver-
ve sig en sådan "samviden" med en an-
den enten menneskelig eller guddom-
melig agent.

GRUNDTWGS TESE VAR, athvis vi
udelukkende vil konsultere vores egen
lille samvittighed offi, hvem vi er, og
hvad vi bor gore, så vil vi i mangfoldige
tilfælde tage {ejl. Vi vil i det tilfælde ikke
have den tilstræl*elige viden, og vi vil
handle ud fra en forvrænget eller falsk
viden - også selvom det kun drejer sig

offi, hvad eller hvem vi er som enkelt-
mennesker.

Selvom Grundwig af nanrrlige grunde
ikke har læst beretningen hos forfatte-
ren Iris Murdoch, er det tydeligt i hans
skrifter, at han fra sin samtid kender
den problemstilling, som Iris Murdoch
rejste med sin fiktivefortælling om
Kant og den genopstandne Krisnrs.

De sidste hundrede års verdenshisto-
rie har udvist en brutalitet, voldelighed
og grusomhed, som har været'enestå-
ende i menneskehedens historie. Den-
ne kollektive erindring - om holocaust,
borgerkrigene i |ugoslaviån og Afrika
og Anders Breiviks voldsgerning i Nor-
ge i juli 2orr - er det faktum, som f6rst
og fremmest adskiller os fra N.F.S.
Grundwig og hans tid.

Det er vigtigt at huske, at en lang ræk-
ke afde mennesker, som igennem hi-
storien er blevet kendt for deres usæd-
vanlige brutalitet, grusomhed og ond-
skab, har henvist til, at de har fulgt de-
res samvinighed. Det gælder også per-
soner som AdolfHitler, Idi Amin og
Anders Breivik. Grundwigs tanker om
den menneskelige samvittighed og om
dens problemer er derfor i hoj grad re-
levante i en nutidig sammenhæng.
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