
TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM  EXAMENSARBETE 

Teologiska programmet    Kandidat 

Systematisk teologi    Vårterminen 2019 

 

 

 

 

Tänkandets gräns 

”Den tänkande människan” 

Författare: Björn Söderberg Almén 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Handledare: Joseph Sverker 

Teologiska högskolan Stockholm 



  2(42) 

Tack. 

Ett stort tack till alla som har hjälpt mig till insikt i den filosofiska världen.  

Stort tack till Joseph Sverker som min tålmodiga handledare har lett mig genom 

den filosofiska djungel som kan växa sig vild om man inte har de rätta verktygen. 

Stort tack till Petra Carlsson som öppnade dörren till denna underbara värld av 

tankar att tänka. 

Tack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3(42) 

Engelsk titel 

The limit of thinking. 

 

Nyckelord 

Immanuel Kant; Nicolaus Cusanus; tid; rum; Epistemologi; Kunskapsteori; 

Tänkande; Gräns; självet; Strukturalism; Teologi; Gud. 

  



  4(42) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 6 

1.1 Syfte och mål ........................................................................................................................ 6 

1.2 Frågeställning ...................................................................................................................... 7 

1.3 Avgränsning ......................................................................................................................... 8 

1.4 Forskargenomgång ........................................................................................................... 8 

1.5 Material och bakgrund .................................................................................................... 9 

1.6 Disposition ......................................................................................................................... 11 

1.7 Teori ...................................................................................................................................... 12 

1.8 Metod .................................................................................................................................... 13 

1.9 Begrepp ............................................................................................................................... 15 

2 Cusanus möter Kant ................................................................................................................ 17 

2.1 Analys ................................................................................................................................... 17 

2.2 Resultat ................................................................................................................................ 33 

2.3 Slutsatser ............................................................................................................................ 34 

3 Eftertanken .................................................................................................................................. 36 

3.1 Teoretisk reflektion ....................................................................................................... 36 

3.2 Metodisk reflektion ........................................................................................................ 37 

3.3 Avslutande reflektion .................................................................................................... 38 

4 Sammanfattning ........................................................................................................................ 40 



  5(42) 

5 Bibliografi ..................................................................................................................................... 40 

 

  



  6(42) 

1 Inledning  

Vetandets gräns är en epistemologisk fråga om vilken kunskap människan kan få 

och ha om allt runt omkring oss. Alla dessa ting som finns omkring oss, men även 

se på självet1 som objekt. Immanuel Kant skriver om kunskapens gräns i sin bok 

Kritik av det rena förnuftet och den 1400-tals Juris doktorn Nicolaus Cusanus2 

skriver även han om vår vetandets gräns i sin bok ”Gudsseendet”. 

Det uppsatsen vill söka efter hos Kant och Cusanus är om människans tänkande 

har någon gräns. Det studiet söker är en större kunskap om vårt egna tänkande, 

vilket visar på en större kunskap om vår inre värld. ”Den primära världen” som 

påverkar allt handlande som människan gör i ”den sekundära världen”. 

Relevansen med detta studium är att människan kan få en mer detaljerad och 

fördjupad syn på människans tänkandes gränser.  

Under hela mitt vuxna liv har jag burit på frågan ”varför gör jag det jag gör?”. 

Under mitt första år som teologistuderande fick jag höra att Immanuel Kant anser 

att människan inte kan tänka utan tid och rum. Min naturliga reaktion blev att 

fråga, ”varför inte det?” och fick till svar att ”Det går men det är svårt”. Sedan den 

dagen har denna tanke varit ämne för reflektion.  

Detta studium vill se om det kan finna den bortre gräns som människans 

tänkande har, sin egna förståelse om sig själv och i slutändan kanske få en större 

kunskap om vad det är att vara en människa i denna tid och rum.  

 

1.1 Syfte och mål 

Målet med detta studium kommer att vara att försöka finna en gräns för 

människans tänkande med hjälp av Kants och Cusanus texter. Studien kommer 

                                                   

1 Taylor 1989:3 
2 Cusanus 1999:13 
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att undersöka efter likheter och skillnader hos Cusanus och Kant texter i frågan 

om tänkandets gräns. Med en kvalitativ textanalys mellan Kant och Cusanus är för 

att se om det kan finna en gräns för människans tänkande.  

 

1.2 Frågeställning 

Den här studien vill söka efter människans gränser i sitt tänkande. Dessa frågor 

om gränser kommer ur studiens förkunskap som är färgat av Kant, Cusanus, och 

de sammanhang av erfarenheter om ovetandes gräns i studiens förkunskap.  

De frågor studien kommer försöka finna svar på är:  

• Kan människan tänka utan tid och rum?  

• Har människan gränser för sitt tänkande?  

• Om människan har gränser i sitt tänkande, kan människan bryta dessa gränser? 

• Hur märks skillnaden i synen på kunskapens gräns mellan Cusanus och Kant och de 

334 år som skiljer dem åt?  

Denna studie vill försöka förstå om människan har gränser och kan människan 

bryta dessa gränser? Det är tänkandet i sig som studien vill försöka få djupare 

förståelse för vad människan kan förstå; därmed förstå vad människan inte kan 

förstå och inte kan få kunskap om. Det är en svår fråga som skulle kunna 

ockupera ett helt arbetsliv. Analysen kommer ha fokus på att försöka se om det 

kan finnas ledtrådar i den textanalys som görs med Kant och Cusanus texter.  
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1.3 Avgränsning 

Denna uppsats kommer inte att vara en avhandling av hela Kants Kritik av det 

rena förnuftet. Det är närliggande att kunna komma in på att förklara social 

konstruktion eftersom tänkandet påverka den sociala konstruktionen utifrån att 

den tankestruktur eller livshållning människan bär på. Med andra ord kommer 

inte studien fördjupa sig i att förklara människan som socialvarelse. 

Många kanske ser att detta studium kommer nära den kristna mystiken. Så är det 

inte i detta fall, då mystiken är en väg till inre upplysning som människan 

behöver för att kunna skapa enheten med Gud. Mystiken är en del av det som det 

som bearbetas, men det kommer inte vara mystiken som beskrivs denna uppsats.  

För att visa på vad kontrast till Taylor och vad studiet inte kommer att studera är 

det den sociala konstruktionen som bearbetas av konventioner som människor 

beslutar om i vårt sociala kontakter som människa i olika sociala grupper som till 

exempel samhället, idrottsföreningen, och familjen3 som påverkar oss som 

socialvarelse. 

 

1.4 Forskargenomgång 

Här presenteras de forskare som studien har funnit som har bearbetat Immanuel 

Kant och Nicolaus Cusanus. Teorin hämtas från Charles Taylor som bearbetat 

Kant för sin forskning om det moderna självet. 

Esbjörn Särdquist behandlar Kant i sin bok Kunskap på den yttersta kanten där 

Särdquist vill försöka förstå de tankar som kan visa på en gemensam föreställning 

om Gud i den västerländska kulturen.4 

                                                   

3 Searle 1997:11 
4 Särdquist 2010:9 
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Jonna Bornemark behandlar Cusanus i sin bok, det omättbaras renässans. Där hon 

använder Cusanus filosofiska tankar för att visa på hur samhället idag kan se på 

hur och varför människan mäter allting med olika upp spaltningar, 

kvantifieringar och beräkningar.5 

Charles Taylor med sin bok Sources of the self- The making of the modern identity 

skriver att det han vill är att artikulera och skriva om historian om den moderna 

identitetens skapande genom den inåthet, frihet och individualitet som är 

inbäddad i den moderna västvärlden.6 

1.5 Material och bakgrund 

Den primära litteraturen är Immanuel Kants bok, Kritik av det rena förnuftet och 

Nicolaus Cusanus bok, Gudsseendet.  

Kritik av det rena förnuftet gavs ut första gången 1781 i Riga, men redan 1787 

kom en ny upplaga som innehöll tillägg som Kant kallade ”B” men han tog även 

bort vissa stycken ur originalet. Den upplaga som uppsatsen utgår ifrån kommer 

från 2002 års svenska översättning av Jeanette Emt. Docent Markku Leppäkoski 

skriver förordet i denna översättning.  

Gudsseendet är en skrivelse från Nicolaus Cusanus år 1453 till Benediktin-

munkarna i Tegernsee -Klostret i Bayern för en djupare förklaring av den Ikon 

som han sände bröderna som det pedagogiska verktyget. Det är även ett försvar 

inför den ökande över mystifieringen som vissa inom den romerskkatolska 

kyrkan ville skulle ske.7 Men, Cusanus ville visa att intellektet måste få sin plats 

för att människan behöver både intellektet och mystiken som en harmonisk 

balans.  

                                                   

5 Bornemark 2018:9 
6 Taylor 1989:ix 
7 Cusanus 1999:24   
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Studiens motivation för att välja dessa texter av Cusanus och Kant som analysen 

kanske kan visa på är att de är del av en tradition som vill kunna använda tanken 

för att nå större kunskap om Gud i Cusanus text och om människan som biologisk 

varelse i Kants text. 

Nicolaus Cusanus och Immanuel Kants texter är det primära materialet som 

studien kommer använda. Sedan använder studien sekundär och elektroniska 

källor för att hjälpa uppsatsen i rätt riktning. 

För att få en större insikt i Kants tänkande behövs bakgrunden till Kants 

tänkande. Filosofen Scott Edgar från Saint Mary Universitet ger en föreläsning i 

hur man kan beskriva de olika bakgrundbegrepp som Kant använder sig av och 

där studien hittar sin förståelse för de olika begreppen. 

A priori: är det som beskriver något som är sant i sig själv. Som exempel ”alla 

röda rosor är röda” Den första informationen ”röd ros” innehåller i sig själv den 

andra informationen ”är röda” som ger kunskapen att exemplet är sant utan att 

det behöver empiriskt undersöka alla röda rosor för att veta att röda rosor är 

röda. Detta innebär att a priori är en kunskap som är nödvändig, universellt, sant 

per definition och en apriorisk kunskap behövs inte bevisas empiriskt.  

Analytisk bedömning: är som exemplet ”alla ungkarlar är ogifta” visar på. 

”Ungkarlar” har i sig själv att dessa karlar är ogifta. Själva ordet besitter 

egenskapen ogift och därmed är det sant ber definition. Men, det ligger även i 

sakens natur att ordet ”ungkarl” skulle betyda något annat i en annan del av 

universumet är absolut osannolikt och därmed är det en universell sanning att 

”ungkarlar” är ogifta. Genom att analytisk bedömning är sant per definition. 

Syntetisk bedömning: är inte sant per definition, för syntetisk kunskap är 

ampliativt, man får veta något mer än vad konceptet av subjektets information 

innehåller. Exempel att ”ungkarlar är lyckliga”. Det innebär att det människan får 

veta mera om ungkarlen att han är lycklig, men ordet ungkarl berättar inte det 

utan det är ny information om ungkarlen som kommer med orden ”är lyckliga”. 
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Därmed är syntetisk bedömning när man får ny information utifrån kunskapen 

du har om subjektet. Empirisk kunskap är syntetisk, för om du undersöker med 

dina sinnen kommer du få mer information än vad du får om du inte skulle 

undersöka med dina sinnen.  

Syntetisk a priori: är det Kant ser som lösningen på vad metafysisk kunskap är. 

Matematik och speciellt geometri är syntetisk apriorisk kunskap enligt Kant. En 

triangel är ett område som är inrutat av en tresidig figur, men människan får även 

informationen att den är 180 grader. För i definitionen i triangel är det bara 

informationen att den är tresidig inget säger att den ska vara 180 grader, men 

genom att en triangel alltid är 180 grader. Det information som är a priori för det 

finns ingen annanstans som en triangel skulle vara 190 grader. Därav är en 

triangel som alltid är 180 grader och är universell, nödvändig, sant per definition 

och den visar på ny information, alltså ampliativ och därmed syntetisk. Därmed 

är metafysisk kunskap syntetisk a priori på grund av att metafysisk kunskap 

skulle ge sanningar sågs den metafysiska kunskapen som nödvändig och 

universell och därmed apriorisk kunskap, men det kunde inte bara vara olika 

tomma definitioner av sanning, utan den metafysiska kunskapen skulle ge ny 

kunskap och därmed måste metafysisk kunskap vara ampliativ och därmed 

syntetisk. Därav såg Kant metafysisk kunskap som syntetisk apriorisk kunskap.8 

 

1.6 Disposition  

I uppsatsens första kapitel ges en inledning till uppsatsens ämne och 

utgångspunkter, syfte (1.1), frågeställning (1.2), disposition (1.6), även metod 

(1.8) och begreppsgenomgång (1.9) och av uppsatsen. I dess andra del (2), som är 

uppsatsens huvuddel, där analyseras Immanuels Kant och Nicolaus Cusanus 

texter för att undersöka likheter och skillnader mellan de två olika tänkarna i 

                                                   

8 Edgar 2014a 
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ämnet vetandes gräns. Samt sammanställa uppsatsens resultat, en 

sammanfattning av uppsatsen presenteras. I avslutande kapitel (3) ge en 

avslutande reflektion av studiens innehåll. 

 

1.7 Teori 

Den teori som är vald kommer ur den litterärvetenskapliga strukturalismen som 

försöker visa på de strukturer som påverkar omedvetet människan i språket, 

psyket och samhällets strukturer.9 Människan är inte alltid medvetna om de 

strukturer som påverkar det sociala eller psykiska strukturer som påverkar oss 

dagligen i det vardagliga livet.  

Charles Taylor har en teori som baserar sig på vad som skapar vår moderna 

identitet som människa. Han vill visa med sin bok hur man kan definiera och 

strukturera det som Taylor ser som källorna till det moderna självet. Taylors 

begrepp är the modern identity. Något som han ser utifrån det moderna sättet att 

se på vad det är att vara människa.10 Taylor ser även moral vara något som är en 

källa som ger människan en del av självet, dock är moralen föränderlig. Som 

Taylor skriver, att tro att moral är något fastlagt är en väldig illusion.11  

Moralen är dock inte det som ska tas fasta på i Taylors teori utan tanken om att vi 

som människor skapar vår självbild utifrån olika tankeströmmar som Taylor 

visar i sin bok genom de olika tänkarna som Taylor presenterar, bearbetar och 

analyserar i sin bok.12 

 

                                                   

9 Culler 2011:143 
10 Taylor 1989:3 
11 Taylor 1989:6 
12 Taylor 1989: ix 
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1.8 Metod 

Kvalitativ textanalys är den metod som kommer att användas när Kants och 

Cusanus texter bearbetas. Den kvalitativa textanalysen kommer att försöka visa 

på likheter och skillnader mellan deras olika sätt att diskutera vetandets gränser. 

Den analytiska delen kommer utgå ifrån Cusanus Gudseende som grund för att 

sedan se om det finns likheter och skillnader i Cusanus och Kants texter. Denna 

metod kommer att använda innehållsanalys eller textanalys för att hitta 

återkommande mönster eller teman i de olika texterna.13  

Den kvalitativa textanalysen kan ses ett metasyntestänkande omkring dessa 

texter som är valda. Metasyntes, som Febe Friberg skriver, är att sammanställa, 

tolka och analysera redan utgivna forskningsresultat.14 Den kvalitativa 

textanalysen är att leta efter spår som just studiens glasögon kan se. Den 

erfarenhet och kunskap som glasögonen bär på påverkar vad glasögonen finner i 

de texter som metasyntetiskt analyseras. Glasögonen är som ett raster som läggs 

över det som subjektet tolkar. Då kan studien finna mönster som författarna 

själva inte kanske såg. Författarna av dessa texter som blir analyserade hade inte 

den kunskapen som människan besitter i dag och därmed kan människan finna 

nya perspektiv i texten som analyseras. Genom en kvalitativ textanalys av Kant 

och Cusanus kan det göra vår kunskap som människan bär på idag större. 

Historiens kunskap genom nutidens kunskap blir framtidens kunskap.  

Genom att välja välförankrade texter inom systematisk teologi och filosofi har 

studien försäkrat att texterna håller en hög kvalitet.15 Även om Friberg skriver 

utifrån en metodisk kvalitativt analyserande av vetenskapliga artiklar och 

studier, är det rimligen en god beskrivning på det skeende som just kvalitativ 

analys är inom systematisk teologi. Den slutsatsen kommer ur vad kvalitativ 

textanalys är för arbetssätt. Kvalitativ textanalys och den metasyntetiska 

                                                   

13 Åbo u.å:pdf. 
14 Friberg 2012:122 
15 Friberg 2012:126 
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analysen har den likhet att personen som ska studera ett fenomen läser igenom 

en mängd med litteratur, i medicinska analysen är det forsknings texter och i 

systematisk teologi är det texter utav skönlitterär stil av texter som läses. Men, 

det är samma slags tanke i de båda olika modellerna. Det är att läsa och studera 

texter som tillhör det gällande område som studeras och gör en sammanställning 

av det som kan finnas i dessa texter genom att leta efter skillnader och likheter 

inom de texter som läses. Därav studiens syn att det är en likhet mellan den 

systematiskteologiska kvalitativa textanalysen och metasyntesen.  

Fribergs definition och syn på vad som är grunden till att bedriva kvalitativ 

forskning är att man inte ”ser skogen för alla träd”16. Detta kan ses som en god 

enkel förklaring till valet av denna metod. För det som görs är att försöka gallra 

skogen för att finna de starkaste träden. De träd som kan växa sig starka och kan 

ge det bästa virket för det hus byggs.  

Träden kan ses som den litteratur som ska analysera och genom att leta efter 

skillnader och likheter i. Det är som att gallra i texterna för att finna de tankar 

som ligger i den litteratur som läses och låta de orden. De träden växa sig starka. 

Därefter kan husbygget påbörjas, bygget med text som är av de träden, orden som 

har vuxit sig stora, tydliga för att kunna ge textstruktur och massa. Den data som 

behövs för att komma närmre det som kan ses i de texter som behandlas. Eller 

som Särdquist skriver ”Det innebär att jag ordnar och organiserar de tankar och 

föreställningar som finns i materialet efter en viss princip i syfte att klargöra 

materialet och belysa det problem jag formulerar”.17 

 

                                                   

16 Friberg 2012:121 
17 Särdquist 2010:21 
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1.9 Begrepp 

Här presenteras de olika begrepp som används i denna uppsats och som behöver 

en djupare förklaring. Kants begrepp är vida och kan därmed behöva ges en lite 

djupare förklaring. 

Ett begrepp som är centralt för Kant är tinget i sig. Som kan ses i vad tinget i sig 

är att det är ett begrepp som vill visa på hur en vetskap av ett ting är obegränsat. 

Människan kan aldrig få tag i tinget i sig genom att åskåda ett ting för tinget isig 

är alltid bortom våran horisont. Genom att försöka studera ett objekt närmare 

kan människan iallafall inte greppa tinget i sig för det ligger alltid precis utanför 

vår fattningsförmåga. Det spelar ingen roll vad människan gör inom vetenskapen, 

att uppfinna nya sätt att se längre in i ett ting för den ultimata sanningen om ett 

ting ligger utanför människans horisont. Även på CERN18 i Schweiz kan inte tinget 

i sig hittas. För tinget i sig ligger inte i det minsta elementarpartiklarna kan visa 

på tinget i sig. Partiklar är bara en sida av vad tinget i sig är. Partiklar kan bara 

visa tinget som människan kan uppfatta tinget, så kallat tinget för oss. 

Tid och rum är centrala begrepp för Kant. Det är det som bygger upp 

människans verklighetsuppfattning. Kant ser rummet som något som inte 

bestäms av de ting människan åskådar.19 Utan rummet är något som är 

nödvändigt för att människan ska kunna åskåda yttre ting.20 Tiden för Kant är en 

av de större komponenterna som både är det som existerar för att människan ska 

kunna förstå världen, men det är även något som människan har i sin naturliga 

biologi för att kunna uppfatta världen.21 

Transcendental idealism är det begrepp som Kant använder för att beskriva det 

som sker när människan åskådar världen omkring sig. Människan bär på 

                                                   

18  CERN, le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, är ett världsledande europeiskt 
partikelfysiklaboratorium och det grundades 1954. 
19 Kant 2004:115 
20 Kant 2004:114 
21 Se djupare förklaring i analysen. S. 18 



  16(42) 

rummets struktur som människan lägger över på det som människan sinnligt 

uppfattar världen.22 Med andra ord är det på det sättet människan kan endast kan 

göra sina sinnliga intryck begripliga. 

Kunskap är ett begrepp som Kant använder om det som människan kan veta om 

någonting. Kunskap, enligt Kant, något som är i tre element. Det första är 

åskådningen, där människan sinnligt empiriskt kan detektera ett ting. Det andra 

elementet är begreppet. Begreppet är det människan har lärt sig att identifiera 

det som man åskådar. Det tredje elementet är idén om begreppet.23 Att tinget 

människan åskådar definieras genom begreppet och därmed finns idén om tinget. 

Med andra ord, om människan ser en penna, förstår människan att det är en 

penna för det har människan lärt sig genom sin uppväxt. Men, även vad idén av 

en penna är. Det går att skriva med den. Människan kan ändra på världen med 

pennan. Människan kan kommunicera sina innersta tankar eller människan kan 

sluta fred mellan varandra. Det är vad är idén av en penna. 

Cusanus begrepp är mer holistisk i sin framtoning. Cusanus strävar alltid efter att 

skapa en helhetssyn för sin filosofi för att kunna ger hela människans tänkande.24 

Icke-vetandet är det människan vet att hon inte kan veta något om.25 Det är som 

om hon kan se ett mörker på kunskapens himmel och då vet hon att kunskapen 

aldrig tar slut. Därmed kan hon forska vidare på mörkret för att vilja veta mera, 

men enligt Cusanus syn är det Gud är det mörkret, då människan aldrig kan få full 

kunskap.26 Cusanus försöker visa på med mörkret är det område där människan 

inte kan får kunskap om någonting. Med andra ord är det som när skugga faller 

från en människa. Genom att människan ser den mörka konturen vet människan 

att det finns någon där. Det är detta mörker Cusanus ser som ett gudsbevis. 

                                                   

22 Edgar 2014b 
23 Kant 2004:632 
24 Cusanus 1999:18–19 
25 Bornemark 2018:300 
26 Bornemark 2018:300 
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2 Cusanus möter Kant 

Analysen kommer nu att titta på Nicolaus Cusanus och Immanuel Kants texter för 

att finna likheter och skillnader mellan de två olika filosoferna. Texterna studeras 

även i ljuset av Taylors teori. 

 

2.1 Analys 

Analysen måste börja i att titta på helheten av Cusanus och Kants skrivande. Hur 

utrycker de sig och hur skiljer de sig i sitt skrivande? Genom att ta Taylors teori 

som förstoringsglas kan studien se hur deras språk skiljer sig från varandra. Det 

skiljer sig över tvåhundra år mellan dessa författare och där emellan fanns 

Descartes som ändrade hela sättet att tänka omkring hur människan kunde 

utrycka sig i skrift om vem som ligger bakom de tankar som kommer ur 

tänkandet. Det är stor skillnad mellan olika tiders skrivande och tänkande mellan 

dessa tider. Descartes är enligt Taylor är vändningen i vårt tänkande om oss som 

subjekt.27 Genom att studera dessa två författare kan studien med tydlighet se det 

Taylor vill visa med sin bok. 

Att titta på deras språk i sina olika texter finner studien den skillnaden att de har 

olika språk när det gäller att utrycka sig. Cusanus skriver på ett sätt som är mer 

poetiskt sätt som visar på att Cusanus ger all ära till Gud för hans tankar och 

insikter som han gör via sitt tänkande. Kant lever i en tid efter att Descartes 

lanserar uttrycket ”jag tänker, alltså finns jag till”.28 Det visar på det skifte som 

händer i och med den analys Taylor gör av den paradigmskiftning29som 

Descartes står för.  
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Nicolaus Cusanus visar genom sin text Gudseendet som är den text han vill ge till 

benediktermunkarna som en djupare insikt att mystiken inte kan få ta över allt 

kyrkligt liv. Cusanus och benediktinmunkarna var av den åsikten att mystik och 

intellektualitet tillsammans gör människan hel och inte som till exempel Vinzenz 

av Aggsbach som ville att mystiken skulle vara allrådande inom kyrkan.30 Därför 

kom denna text till som ett gensvar mot detta att endast mystiken skulle råda 

inom kyrkan.  

Cusanus skriver år 1453 sin text som han skickar till benediktinmunkarna med 

den ikon med namnet ”Guds ikon” som Cusanus har sänt den som han vill att de 

ska sätta upp på en vägg i norr.31 Denna text han skriver till munkarna är till för 

att gå djupare in i relationen mellan Gud och människa och den ikon han sänder 

dem var tänk som ett pedagogiskt verktyg. Det Cusanus börjar med är att 

beskriva just hur denna ikon kan se alla i samma rum samtidigt när personen 

tittar på ögonen. Det Cusanus gör är att starta sin diskussion utifrån den relation 

som finns mellan dessa två. Mellan munkarna och Gud. Hur Gud kan se överallt 

samtidigt. Än om personen står i väster, söder eller öster kommer alltid blicken 

från ikonen att se varje person. Den allseende Guden som ser varje person och 

skapar en relation med alla.32 

Cusanus skriver att blicken följer en var än personen står i rummet och samtidigt 

kan varje person se att blicken följer en hela tiden. En enda rörelse följer en, men 

alltid följer blicken alla. Blicken ser mot en viss punkt, men samma stund mot alla 

andra punkter.33 Med andra ord är att Guds blick ser alla alltid och samtidigt. Just 

detta med blicken kan ses som det Kant skulle kalla ”Enhet” i åskådningsenhet 

som apprehensionens syntes.34 Med andra ord, när du till exempel ser någonting 

vill hjärnan sätta ihop detta du ser till någonting som du förstår och genom 
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apprehensions syntes förstår du vad du ser för något. Människan behöver 

enheten i tinget för att kunna förstå vad det är man ser. 

Något som Cusanus gör är att i början är att säga till munkarna att han ska 

försöka guida dem genom de insikter som leder till det heligaste mörkret.35 Detta 

heligaste mörker kan förstås som att det mörker som den okunskap människan 

bär på. Men just att säga att det är det heligaste kan ses som att Cusanus vill visa 

på det underbara med att inte veta allting utan det finns alltid ett mörker som 

människan kan utforska och i detta födds den kunskapstörst som finns hos 

människan. Ett heligaste mörker.  

Hos Kants kan tinget i sig ses som ett heligt mörker, för människan kan aldrig få 

kunskap om tinget i sig (noumena). Det som är den absoluta sanningen om ett 

ting. Människan kan enbart få kunskap utifrån sina egna sinnen. Den sinnesväsen 

eller framträdelser (phaenomena) som människan kan ha kunskap om.36 Det 

heliga mörkret kan ses som att människan inte ser all kunskap och därför blir 

människan kunskapstörstig och därför blir människan driven till att finna mera 

kunskap för människan längtar efter mera kunskap. Genom det blir det ett heligt 

mörker för okunskapen gör att människan utvecklas, som person och som art.  

Den allseende Guden som Cusanus skriver om är just det som Cusanus ser som 

den sanna obegränsade kunskapen.37 Denna obegränsade kunskapen av allting är 

i människans ögon den enhet som kan finna hos Kant. I Kants värld är det inte 

Gud som är den absoluta sanningen. Efter Descartes tankar om den distinkta 

tanken38 blir istället den egna absoluta sanningen en absolut helhet, som är något 

som du själv. Utifrån empirisk kunskap om en sanning måste människan besluta 
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sig själv för att kunna se vad som är sin egen sanning. Den dogmatiska lösningen 

på vad som är en absolut helhet är omöjlig.39   

Det kan förstås som att den absoluta helheten är en absolut sanningen om ett 

ting, subjekt eller ett objekt. Det Kant skriver fram kan förstås som att den egna 

empiriska förståelsen som människan kan få genom våra sinnen och vårt förnuft 

är den sanningen människan måste förhålla sig till. Att människan måste se vad 

som är sin sanning utifrån sina erfarenheter. 

När studiet fortsätter i Cusanus text finns mer belägg för att Kant och Cusanus 

arbetar med samma tanke om det sinnliga och den absoluta helheten om vår 

kunskap om vår fattningsförmåga om vår verklighet. Cusanus skriver om i kapitel 

3 om att tillskriva Gud syn, hörsel, smak, lukt, känsel, sinnesförnimmelse, 

förstånd, insikt40 är som att ge Gud begränsningar, men genom att Gud kan stå 

stilla, men samtidigt röra sig blir Gud den absoluta formen, där annorlunda är den 

enhet som ses och varje olikhet ses som identitet.41 Dessa meningar visar studien 

på en större förståelse för vad som är Gud för Cusanus. Den Gud som besitter de 

olika sinnena är en begränsad Gud som inte kan beskrivas i dessa termer som 

Cusanus skriver. Cusanus avslutar med att skriva är att Gud är den absoluta 

formen av ”annorlunda” blir enhet och varje olikhet som kan beskrivas Gud blir 

det som gör att människan kan komma närmare att ge Gud identitet.  

Cusanus komma närmare Gud identitet genom att benämna Gud som den 

absoluta existensen.42 Guds blick på mig som människa ger mig insikten att 

blicken alltid finns kvar, den blicken som gör att människan förstår Guds kärlek 

till människan. Det gör att Guds blick blir den allra högsta godheten för 

människan.43 I denna allra högsta godhet kan ses det Kant skulle kalla för det 

maxim som människan måste relatera till inom områden som etiken. Det är som 
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Kant skriver i Grundläggning av sedernas metafysik att handla som om din maxim 

skulle kunna vara allmän lag för alla förnuftiga varelser.44  

Den blick, det gudseende som Cusanus vill försöka få munkarna att förstå går in 

på en mer existentiell beskrivning av det ansikte som finns på ikonen. Cusanus 

försöker beskriva ansiktet på ikonen med att visa på att personen inte kan se 

ansiktet om det inte var för den färg som finns på ikonen och därmed besitter 

färgen kvantitet. Denna kvantitet kan sinnena, ögonen beskåda och på så sätt se 

ikonen. Men, genom de inre ögonen, de själsliga och insiktsfulla ögonen, kan 

människan skåda det ansikte, den blick som är fri från alla begränsningar.45 Som 

tolkningen av Cusanus text är att det ansikte som är fritt från alla begränsningar. 

Ett ansikte som står utanför tid och rum. När detta ansikte ses i ikonen 

framträder den insikt att det är kontrasterna som gör det som urskiljer. 

Kontraster är det som kan ser i det som Cusanus skriver om i hela sin skrift när 

han benämner motsatser exempel som heligt mörker46 eller negativ teologi.47 

Kontraster är det som Cusanus försöker beskriva i denna förklarning till det 

gränslösa ansiktet som inte är begränsat av tid och rum. Tid och rum som också 

Kant beskriver i Kritik av det rena förnuftet i kapitlet om den transcendentala 

estetiken.  

Kant beskriver den transcendentala estetiken som besittande av de två olika 

axiom i våran åskådning av tinget, som är rum och tid. Kants sätt att skriva och 

för att visa på Kant sätt att skriva ger det långa citat som presenteras.  

 

”På vilket sätt och med vilka medel en kunskap än må vara relaterad till föremål, så är likväl 

åskådningen det varigenom den omedelbart är relaterad till dessa och det som allt tänkande 

syftar till som medel. Detta äger emellertid endast rum i den mån som föremålet blir oss 

givet, vilket i sin tur endast är möjligt genom att föremålet afficierar sinnelaget på ett visst 
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sätt.  Förmågan (receptiviteten) att motta föreställningar genom sättet på vilket vi afficieras 

av föremål kallas sinnlighet. Via sinnligheten ges vi alltså föremål, och den allena ger oss 

åskådningar, de blir emellertid tänkta genom förståndet, och ur detta uppkommer begrepp. 

Men allt tänkande måste antingen omedelbart (directe) eller via omvägar (indirecte) ytterst 

relatera sig till åskådningar och följaktligen, hos oss, till sinnligheten, eftersom inget föremål 

kan bli oss givet på annat sätt. Verkan av ett föremål på föreställningsförmågan är 

förnimmelse, försåvitt vi afficieras av det. Den åskådning som relaterar sig till föremålet 

genom förnimmelse kallas empirisk. Det obestämda föremålet för en empirisk åskådning 

kallas framträdelse.” 48 

 

Dessa ord visar på Kants inledande förklaring på vad rummet är och det skeende 

som sker i rummet. Med andra ord är rummet där allt sker så att människan ska 

kunna uppleva en åskådning genom människans sinnlighet kan människan ges 

ett föremål och det föremålet ger människan åskådningen av detta föremål. 

Denna åskådning går igenom människans empiriska förnimmelse av föremålet 

och får ett av oss givet begrepp som genom den aprioriska kunskap människan 

besitter kan människan förstå vad människan ser. Kant visar på en mer 

djupgående förklaring hur människan ser och uppfattar världen. Tolkningen av 

Kant är att rummet är det som människan lägger på allt som människan uppfattar 

genom sina sinnen. Rummet är något som existerar endast i människans sinne 

som människan lägger på allting människan tar in genom sina fem sinnen. Just för 

att människan besitter sinnen kan människan inte undkomma 

rumsuppfattningen som människan behöver för att kunna förstå den sinnliga 

registreringen som sker genom människans existens.  

I detta rum behöver människan även tiden för att allt ska falla på plats.  Kant visar 

på en förklaring som handlar om vad tid är för någonting och tidens funktioner i 

åskådningen i fem punkter.  
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”Tiden är 1) inget empiriskt begrepp som har härletts ur någon erfarenhet. Ty samtidigheten 

eller det att något följer på ett annat skulle inte ens komma in i varseblivningen, om inte 

tidsföreställningen låg till grund a priori.”49 

Tiden kan alltså inte upplevas av människans erfarenheter utan tiden finns av sig 

själv. Tiden finns a priori, något människan kan härleda på grund av att tiden är 

sann i sig själv. 

”2) Tiden är en nödvändig föreställning som ligger till grund för alla åskådningar. Man kan 

med avseende på föreställningarna överhuvud inte upphäva själva tiden, även om man 

mycket väl kan ta bort framträdelserna ur tiden.”50 

Tiden är en nödvändighet som gör att allt människan kan åskåda gör att allt blir 

förståelig. Människan skulle inte kunna förstå sin omgivning om det inte var för 

tiden. Människan kan föreställa sig de åskådade tingen utanför tid, men tiden är 

alltid närvarande. 

”3) På denna nödvändighet a priori grundar sig också möjligheten av apodiktiska 

grundsatser om tidens förhållanden eller axiom om tiden överhuvud.”51 

Eftersom tiden är i sig själv är sann måste de grundsatser som visar på den 

definition av tid också vara obestridliga om tid ska kunna vara det axiom som 

Kant ser att tid är. 

”4) Tiden är inte något diskursivt eller, som det heter, allmänt begrepp, utan den sinnliga 

åskådningens rena form. Olika tider är endast delar av en och samma tid. Den föreställning 

som endast kan bli given genom ett enda föremål är emellertid en åskådning.”52 

Tid är inget som kan bygga upp med sammanställd kunskap, utan tid är bara. För 

människor kan tänka och tro att människan är i olika tider, om människan är i 

olika tidszoner. Men, det är bara en illusion som bara betyder att 
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tidsuppfattningen ligger hos personen. Tiden är alltid samma dimension. Tid är 

alltid samma, än vad som människan åskådar. 

”5) Tidens oändlighet betyder inte mer än att alla bestämda tidsstorheter endast är möjliga 

genom inskränkningar av en enda tid som ligger till grund för dem. Således måste den 

ursprungliga föreställningen tid vara oinskränkt given.”53 

Tidens olika tidszoner visar på insikten att det måste finnas en tid som är det tid 

som alltid är den samma, än var människan åskådar tiden. Kant finner att det som 

ligger till grund är att den källa till alla tider är obegränsad och därmed måste 

tiden vara absolut givet i människans uppfattning. 

Kants fem punkter som vill definiera vad Kant ser som tid blir för studiet det som 

visar på helheten i det som skulle kunna kallas för verklighet. Tiden är det som 

gör att Kants verklighetskalkyl går ihop och det skapar en helhet. Rum54 och tid 

är det som människan behöver för att kunna förstå sin miljö. Om mänskligheten 

skulle dö ut så existerar inte våran uppfattning av det som finns kvar. Det 

mänskliga tänkandet skulle inte kunna definiera något av det som fortfarande var 

existerande. Människan är fången av sitt egna sinne, för vad än människan gör 

eller tänker kommer det ifrån våra sinnen. Människan lägger sin inre förståelse ut 

på världen omkring sig. Det är detta som Kant skulle kalla för transcendental 

idealitet eller transcendental idealism55 

Cusanus skriver i sin text om hur människan ser frånvaron av kunskap som ett 

mörker eller som ett icke-vetande som ger människan insikt att förstå att det 

finns något bakom den slöja som människan ser. Anledningen till att citatet är 

långt är att även visa på de olika skrivsätt som Kant och Cusanus använder sig av. 

Här kan man se hur Cusanus skriver:  

”den inträder som söker Ditt ansikte, när han överskrider allt vetande och alla begrepp, är 

på ett sådant djup, att han hitom endast kan se Ditt ansikte på ett beslöjat sätt. Men själva 
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mörkret avslöjar, att där finns ett ansikte bortom all förklädnad. Det är som när vårt öga 

försöker se solens ljus som är solens ansikte. Ögat ser då ljuset först beslöjat i stjärnorna och 

i färgerna och i allt som har del i solljuset. Men om ögat bemödar sig att se ljuset obeslöjat, 

går det utöver allt synligt ljus: varje sådant ljus är nämligen mindre än det ögat söker. Men 

eftersom det söker ett ljus som det inte kan se, vet ögat: så länge jag ser något är detta inte 

det som jag söker. Därför måste ögat gå bortom allt synligt ljus. Om alltså någon skall gå 

bortom allt ljus, måste platsen som han skall beträda vara fri från allt synligt ljus, och 

därmed är den för ögat ett mörker. Om han nu är i detta mörker som är natt och om han vet 

att han befinner sig i mörker, då vet han att han närmat sig solens ansikte. Mörkret i hans 

öga uppkommer nämligen av den väldighet som är solens ljus. Ju större detta mörker syns 

honom vara, desto verkligare nalkas han i mörkret det osynliga ljuset. Jag ser, Herre: endast 

på detta och inte på annat sätt kan jag nalkas Ditt ansiktes ouppnåeliga ljus dess skönhet och 

dess strålglans obeslöjat.”56 

Att komma inför Guds ansikte och se det osynliga ljuset påvisar närheten mellan 

fysik och metafysik. Cusanus benämner ljuset från Gud som ett ljus som 

människan ser, men om människan anstränger eller som Cusanus säger 

”bemödar” sig kommer människan snart att inse att det finns mer än bara det ljus 

som människan ser. Det ljuset människan inte ser har fysikerna hittat idag, 

ultraviolett ljus, men inte ens det är den ultimata sanningen om ett objekt. Ett ljus 

människan inte ser. Ett osynligt ljus som visar på människan en större kunskap 

om den fysiska verkligheten omkring oss.  

Ljuset som människan ser är inte den ultimata sanningen. Det ljus som 

människan ser uppfattar bara människan som de färger och kontraster som 

människan ser. En humla ser en annan färg på prästkragen för humlans kunskap 

är annan än människans och därmed ser människan inte den ultimata sanningen 

om ett objekt, om ett ting. Detta visar på insikten att det som människan ser är 

inte det som är dess sanning utan människans sanning som människan uppfattar 

det omkring oss. 

Det är vad som kan ses här i Cusanus text som leder analysen in till Kants tankar 

omkring tinget i sig. Tinget i sig för Kant är att människan inte kan ha sann 
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kunskap om en åskådning. Den kunskap som människan kan ha måste 

överensstämma med den kunskap människan besitter om den åskådningen som 

människan erfar.57 Cusanus ger ett exempel på det icke-vetande även genom att 

tänka på ett frö. Frökraften som föret bär på är kraften att kunna skapa ett träd 

och alla dess förmågor och genom att ett träd är i sitt frö inget träd utan träd är 

det som är den inneboende kraften som alla träfröer besitter.58  

I detta kan ses att Cusanus är inne på det icke-vetande människan besitter inför 

tingen, inför fröet som Cusanus använder som ting att kunna tala om den 

inneboende kraften av tinget. För fröets kraft är något som människan inte kan 

veta om, utan människan kan bara ana att kraften finns där att skapa ett träd, 

precis som människan kan bara ana att det finns något mera i tinget än vad 

människan kan förstå. Tinget i sig själv är alltid bortom människans horisont. 

Analysen visar att detta med kunskapshorisonten är det som skapar längtan i 

människan efter att få lära sig mera. Det som Cusanus uttrycker är en stor kärlek 

till Gud, det allvetande, den ultimata sanningen som finns bakom den mur59 som 

människan längtar efter att få komma tillbaka till. Gud är den som har läst allting 

som har skrivits och som kommer skrivas60 är det sätt som Cusanus vill visa på 

att Gud bär på den ultimata vetskapen om allting. Analysen av Cusanus text visar 

på likheter mellan Kants tankar om tinget i sig61. I detta tinget i sig ligger visar på 

tanken om att människan inte kan ha den totala vetskapen om tinget av 

människans sensoriska kunskap. Det är som när Cusanus skriver om Gud som 

den absoluta iden av mänskliga naturen62 som även där kan ses likheter mellan 

Kants och Cusanus tankar när det gäller iden om att allt har en högre ide än det 

människan kan se.  
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En av de skillnader som analysen finner är att Cusanus är övertygad om att 

människan kan finna den sanna kunskapen om Gud genom att gå in i mörkret 

som ligger bortom förståndets fattningsförmåga för att kunna komma till den 

absoluta kunskapen som är innanför muren63. Cusanus skriver om den mur som 

ligger runt paradiset där den ultimata kunskapen om Gud finns. Där finns även en 

port i denna mur som vaktas av en ande, förståndets högsta ande.64 Cusanus 

skriver även om motsatsernas sammangående.65 Den sammangående av 

motsatserna är något som kan vara en parallell till med Kants kvalitativa enhet.66 

För något som sammangår blir en enhet.  

Addition är ett exempel på att sammangående blir en enhet. 2+2 är lika med 4, 

som är en enhet. Den kvalitativa enheten som Kant beskriver är det som sker när 

människan får en objektskunskap om ett ting. Människan ser, hör, smakar, luktar 

och känner sig till kunskap om ett objekt.67 Kant skulle kalla detta för 

sinnligheten.68 För Kant är det enheten som gör att allt går ihop. Där i den 

sinnligheten som människan skapar sin åskådning av allt, finns vägen till kunskap 

om det objekt som människan kan få kunskap om. Med andra ord skulle det var 

hur människan uppleva världen. Kant kallar det att vara som ett tema på ett 

skådespel.69   

I kapitel 11 liknar Cusanus Guds idé och ord vid ett urverk för att visa på den 

kontinuitet som finns i Guds idé.70 Att Cusanus använder en liknelse med ett 

urverk visar på den undervisning som han fick av de italienska lärarna som till 

exempel Giuliano Cesarini och Paolo Toscanelli.71 För i den utbildningen som 

italienarna gav ingick matematik, astronomi och filosofi. Det som är den 
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kopplingen som analysen visar på är att Cusanus använder sig av en liknelse av 

uret, en klocka. Något som var något relativt nytt i Europa. Inte ens hundra år 

tidigare började de första uren tillverkas. Det var i de italienska städerna de 

första uren installerades.72 Detta kan visa på att Cusanus hade troligen kunskap 

om den tekniska innovationen som fanns i Italien inom de ämnen som Cusanus 

blev undervisad i.  

Det Cusanus vill visa på med denna liknelsen om uret är att visa på den idé som 

urmästaren har om klockan och att det är en skillnad mellan det människan kan 

förstå och vad människan kan inte ha kunskap om. När uret slår sex slag kan 

människan förstå att urmästaren idé är att den ska slå sex gånger på grund av att 

det är vad idén ger order om att uret ska slå. När människan hör slagen kan 

människan även förstå att det finns något högre då idén om uret är större och 

tillfaller evigheten. Därmed ser Cusanus liknelsen som att vara som Guds idé som 

skapar kontinuiteten som Gudsuret visar på. Men ändå finns ingen kontinuitet i 

den idén för att den större idén om uret är i evigheten. Uret blir som det sinnliga 

som människan ser som kontinuitet och idén om uret är det eviga som är Guds 

idé. Den kontinuitet som människan kan uppleva i urets rörelser och ljud är det 

som människan kan förstå av kontinuitet, men den kontinuitet som människan 

inte kan ha kunskap om är Guds idé om urverket. Uret innehåller både en 

kontinuitet som människan kan uppleva, men även Guds idé som är evig. Klockan 

innehåller både kontinuitet och icke kontinuitet då uret, klockan kan innehålla 

både det människan kan förstå och inte förstå, men i uret kan människan finna 

båda.73  

Analysen visar på att detta tankesätt omkring uret grundar sig på den 

grundinställning Cusanus har i denna text. Att försöka bevisa ett intellektuellt 

tänkande om Guds erfarenheten och ett sätt att se på objekten omkring som 
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tänkta och skapade av Gud.74 Det som framkommer av analysen är även det 

Bornemark säger om intellectus som Cusanus har i sitt tankemönster.  

Intellectus är den lyhördhet mot att verkligheten alltid bär på en idé som alltid är 

större än människan.75  

Denna liknelse med uret visar på likhet mellan urets sinnlighet som åskådningen 

av ett objekt, med andra ord som en framträdelse76 och Guds idé om uret är som 

tinget i sig. För människan kan inte ha kunskap om tinget i sig77, precis som 

människan inte kan ha vetskap om den idé som Guds har om uret. Det är bara 

klockslagen människan kan ha förståelse om, för det är vad människan kan 

sinnligt förstå. Med andra ord, människan hör slagen som blir det empiriska 

kunskapen som människan kan ha om uret eller objektet.  

Cusanus vill visa på Gudsbeviset genom en intellektuell diskussion, men visar 

alltid på kärleken till Gud som den källan som har tänkt allting, den idén som 

överskrider människan.78 Cusanus vill visa i sitt kapitel 13 hur kan ses som den 

absoluta oändligheten som står över allt och bara genom att ha kunskap om att 

människan är icke-vetande, att människan lever med ett kunskapsmörker blir 

den kunskapen ett ljus. Ett ljus som ger oss vetskapen om att Gud finns i allt, ett 

oändligt varande.79 I analysen av Cusanus text kan ses ett talande om Gud som ett 

icke-varande, med andra ord som att Gud icke-existerade, ett oändligt varande 

som alltid bara existerar i ett icke-varande.80 Det härleder till ett tankemönster 

som visar på att Gud skulle existera utanför tid och rum, för att använda Kants 

språkdräkt.  
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Det är just här i analysen som Taylors teori81 visar sig tydligare, om att Descartes 

skapade ett tankesätt som dränerar kunskapsbegreppen på liv.82 Descartes 

skapar ett nytt sätt att se på kunskap, om världen och oss själva. Han skalar ner 

vårt tänkande till att enbart komma ur oss själva och inget mer. Det enda 

människan med säkerhet kan veta, enligt Descartes är att människan tänker, för 

det är vad människan gör, tänker.83  

Descartes öppnar med detta dörren för Kants tänkande om vad som bygger våran 

verklighetsuppfattning. Därmed kan Kants transcendentala idealism födas. 

Transcendental idealism är Kants sätt att visa på hur människan pålägger rumslig 

struktur på vår representation av världen.84 Med andra ord att det är människans 

tänkande som skapar den verklighet hon uppfattar som sin verklighet. Därmed är 

människan alltid fången att leva med att det är hon som uppfattar världen genom 

sina sinnen och därav kan människan aldrig tänka utan tid och rum för att det 

alltid ligger som en integrerad struktur. 

Cusanus återkommer i sin text tillbaka till icke-vetandet och det är Gud genom 

Guds ord kan människan få vetskap om det som människan inte kan förstå. Gud i 

form av Jesus som är det fullkomliga bilden av Guds, enligt Cusanus. Den 

fullkomlighet i Jesus som Cusanus vill placera som ett ljus i ett rum som lyser upp 

människans intellekt med detta ljus. Ett ljus som lyser utifrån Guds ord. Guds ord 

lyser upp intellektet som solen lyser upp hela jorden. Detta ljus kan bli som det 

som lyser upp människan intellektuella värld. Guds ord lyser upp intellektet, 

därefter förstår människan det sinnliga livet.85 

Här visar analysen att det är en skillnad på vad det är som visar på form och 

kunskap. Cusanus vill alltid härleda till Gudstanken som ger oss förståelse av vår 

                                                   

81 Taylor 1989:86  
82 Bornemark 2018:15 
83 Taylor 1989:197 
84 Scott 2014b  
85 Cusanus 1999:124 



  31(42) 

verklighet, medan Kant vill härleda till att det är människan som bär på 

strukturen för hur hon uppfattar världen genom Kants transcendentala ideal. 

Cusanus frågar vad som är enklare än att tro på Gud?86 I den frågan finner 

analysen en retorisk fråga. Utifrån en analys av hela texten förstår läsaren att 

Cusanus ställer denna retoriska fråga för att utmana läsaren i sin relation till Gud. 

Frågan visar även på ett Ockhamskt sätt att tänka. Ockhams rakkniv går ut på att 

om det finns två sätt att se på en sak och de båda erbjuder en lika god förklaring, 

så väljer människan det som är enklast. Med andra ord att inte mångfaldiga 

parametrarna utöver det som är nödvändigt.87 Kant har även dessa tankemönster 

som ges uttryck genom att se på tingets varande. Tingets mångfald utesluter inte 

artens identitet.88 Med andra ord skulle det bli att den mångfald som ett ting har i 

form av människans egna begrepp om ett ting tar inte bort faktum att tinget har 

en innersta identitet som varje ting bär på. Vid en djupare analys skulle tinget i 

sig finnas i detta. För tinget i sig är det som är det innersta essensen av tinget, 

men tinget för mig89  är den enskildes egna begrepp om tinget som sinnligt kan 

upplevas. 

Analysen visar även på en likhet om den förste röraren. En tanke om Gud som den 

som startar allting genom att röra igång universum. Cusanus och Kants skiljer sig 

i sina tankemönster om den första röraren. I analysen om den förste röraren i de 

olika texterna visar på Taylors teori90 för hur studien ser på vad som är centrum 

för den tankevärld utifrån vilken kontexten de olika författarna lever i. Med andra 

ord, om författarna levde före eller efter Descartes. 

Helhetsanalys av deras sätt att skriva visar på den tanken om Descartes 

avskalning. Cusanus skriver på ett mera mustigt, mytiskt sätt som visar på hans 

tanketradition som är att det ”jag tänker” kommer från en yttre källa som i 
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Cusanus fall är Gud. Kants sätt att skriva är mera mystiskt avskalat, eller 

livsdränerat91 sätt att skriva som kan visa på Taylors teori om Descartes 

påverkan på den filosofiska scenen.92  

Cusanus ser det som en realitet i sin text att det finns en första rörare som 

startade allting, även intellektets drivkraft, utifrån att intellektet som driver 

vidare och livnär sig av livets ord.93 Livets ord som Cusanus ser som det som ger 

näring till intellektet, är Jesus. Cusanus ser Jesus som bäraren av livets ord. Det är 

livets ord som ger sanningen och energin att söka vidare, eller som Cusanus 

skriver ”Vem kan skilja björnen från sin honung?”.94  

Kant är mera avskalande i tanken om den första röraren. Kant visar på en 

förståelse om den första röraren, men han motsätter sig den dogmatik som den 

tidens skolor lärde ut, för att den var tankebegränsande, enligt Kant. Kant ser att 

skolornas dogmatik måste släppas för att kunna tänka klarare och renare.95 Kant 

kritiserar skolornas monopol med den dogmatik som han ser där, men vill ändå 

visa på att människornas intresse i alla fall finns för tron på en Gud eller första 

röraren.96  

Kant ser att tron är för vanliga folket en nödvändighet för att det ger människan 

en narrativ ram att leva i. Kant ser tron i tre olika delar som gör en tro nödvändig. 

Det första är hur människan ska hantera ett liv efter detta liv, ”ett kommande liv”. 

Den andra delen är att trons plikter skapar ett medvetande om frihet. Den tredje 

delen är att människor ser en härlig ordning, skönhet och omsorg i naturen som 

ger tron på en vis och stor världskapare.97   
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2.2 Resultat 

De resultat som jag hittat utifrån analysen handlar om de likheter och skillnader 

analysen sökte i Cusanus och Kants texter. De punkter som analysen visar på 

likheter i är kunskapssyn och i frågan vad man kan ha kunskap om. Den stora 

skillnaden är det språk de olika filosoferna använder.  

Genom Taylors teori98 och Bornemarks99 påvisning av den stora skiftning som 

Descartes står för när det gäller att definiera vad man bygger sin inre tanke på 

och hur man härleder källan för den kreativitet som människan kanaliserar in i 

den fysiska världen. Detta är det som sker under de 334 åren mellan deras texter. 

Något som man kan se tydligast i deras sätt att skriva om vad som är deras källa. 

Vad filosoferna ser på vad som är källan för sitt tänkande skulle kunna uttryckas 

som att Kant ser att det är hans eget tänkande som är källan, medan Cusanus ser 

Gud som källan till allt tänkande. Efter att ha analyserat dessa filosofers texter, 

har uppsatsen kommit fram till att detta är den övergripande skillnaden dem 

emellan.  

Den likhet analysen finner är att kunskapssynen bär på en likhet i vad man ser 

som en möjlig kunskap. Cusanus ser att den sanna och all kunskap ligger bakom 

den mur100 som skiljer människan från att kunna komma till paradiset som 

innehåller den absoluta sanningen101 om Gud, men människan kan aldrig nå den 

kunskapen för muren stoppar oss.102 Med andra ord, både Cusanus och Kant 

tänker sig att det alltid finns något bakom det människan ser och upplever. 
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I analysen kan se att Kant har samma tankemönster som Cusanus har om vad 

människan kan ha kunskap om. Precis som hos Cusanus kan människan aldrig103 

få hela kunskapen. Kant använder sig av tinget i sig för att visa att människan aldrig 

kan få hela kunskapen, om ett ting, utan bara om det som människan kan empiriskt 

studera, det människan kan åskåda.104 

 

2.3 Slutsatser  

Hittade analysen svar på uppsatsens frågor? Om människan har gränser för sitt 

tänkande och om människan kan bryta dessa gränser om det finns gränser. Det 

analysen hittar hos Cusanus och Kant är att de visar på är att vårat tänkande är 

begränsat. För Cusanus kan människan aldrig riktigt veta allt och därmed kan 

människan inte tänka allt. Kant beskriver detta med att människan inte kan ha all 

kunskap om ett ting och att människan aldrig kan tänka utanför tid och rum. Att 

tänka utan tid och rum är besvarad utifrån Cusanus och Kant med ett definitivt 

nej.  

Det grundar sig analysen på att Cusanus visar på att den absoluta sanningen om 

Gud aldrig nås, på grund av att Gud enligt Cusanus verkar ligga utanför tid och 

rum, formlös och tidlös. Eller som Cusanus skriver ”Följaktligen är du är 

ouppnåelig, oförståelig och onämnbar, du kan inte mångfaldigas och är inte 

synlig”.105 Däri ligger att det som är utanför tid och rum inte går att tänka. Kant 

skriver att om man tar bort tid försvinner möjligheten att åskåda.106  Kant kan 

förstås som att människan inte kan tänka utan tid och rum, just för Kant 

beskriver tid och rum som en syntetisk a priori.107 
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På studiens fråga om människan har en gräns för sitt tänkande finner analysen 

svaret, ja människan har en gräns. Den mur som Cusanus ställer framför 

människans tänkande visar på att det finns en gräns där människan inte kan 

komma över. Människan kan stå med ryggen mot muren och sträcka över handen 

för att känna att det finns något där. Den känslan kan leda till lusten till kunskap 

och kreativitet, den lust som ger människan ivern att forska och att skapa i alla 

former, till exempel konst, text, film eller musik. 

Kants text försöker nästan rent matematiskt förklara hur människan fungerar i 

våran uppfattning av verkligheten, av den fysiska världen omkring oss. Detta 

visar på att den intellektuella sidan är större hos Kant än hos Cusanus. Det 

vetenskapliga språket som Kant använder visar kanske även på att den bevisbara 

vetenskapstanken börjar blir viktig på slutet av 1700-talet.  

På frågan om människan kan tänka utan tid och rum fick jag svaret ”Det går, men 

det är svårt”. Det svaret kan fungera på ett plan. Det hänger ihop med vad man 

lägger i begreppet tid och rum, men att tänka utan tid och rum, enligt Kant är 

omöjligt. Kant menar att tid och rum är något som är som en fysisk lag, en 

naturlag som människan bär på i sin primära värld för att kunna förstå sin 

åskådning av världen.108 Människan kan inte uppfatta världen utan tid och rum. 

Tid och rum är det sättet som våran hjärna gör det begripligt att uppfatta våran 

verklighet. Så fort människan tänker eller existerar är människan beroende av att 

kunna göra sin omgivning begriplig.  

Om människan nu har gränser för sitt tänkande. Kan människan bryta dessa 

gränser av tid och rum? Enligt Kant kommer människan aldrig ifrån tid och rum, 

så kanske endast när människan dör upplöses jaget till tidlöshet och rumlöshet.  
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3 Eftertanken 

I eftertanken vill studiet reflektera över hur det fungerade med den teorin och metod 

som studien använder sig av och även reflektera över det resultat som studien ger. 

 

3.1 Teoretisk reflektion 

Denna teori som studien använde sig av kommer ur Charles Taylors bok om vad 

som är det moderna självets källor är. Taylors teori är inte riktigt anpassad för att 

ge ljus åt det som uppsatsen vill finna, dock visar Taylors tankar om när, hur och 

vad som står för förändringen i den filosofiska historien där Descartes gör en stor 

inverkan på hur filosofer tänker om vad som är källan till sin inspiration. 109 En 

ögonöppnare för analysen som kan studera det tankemönster som Taylor vill visa 

med sin bok.  

Den teori som uppsatsen har använt sig av har visat på ett tankemönster som 

analysen inte hade funnit om inte för Taylors teori om Descartes förskjutning av 

hur människan definierar sig att kunna vara en kropp och ett sinne som kunde 

existera skilda från varandra. Att sinnet inte skulle behöva en kropp för att kunna 

existera är det som Descartes vill visa på med sin dualism.110 Innan Descartes 

kunde man se kropp och sinne som en enhet, för sinnet kunde inte existera utan 

kroppen.111  Att just skapandet av en ny subjektivism som studien förstår Taylors, 

är att förskjutningen är i vad som definierar subjektet.  

Studiens analytiska resultat utifrån Taylor ger den djupare insikten i den teorin vill 

visa på. Taylors teori visar på den Descartes förskjutning i tänkandet om den 

kunskap människan kan ha som är det som analysen finner i Cusanus och Kants 

texter. Teorin visar sig tydligt i texterna i form av den förskjutning av vad som är 
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det som definierar subjektet. Studiens ursprungliga fråga om det finns en gräns för 

människans tänkande är inte riktigt besvarad utifrån Taylors teori, dock finner 

analysen svaren i texterna.  

Innan Descartes definierar människan sig själv utifrån och efter Descartes 

kommer tanken att vem jag är och vad det jag tänker på kommer ifrån mig själv i 

mitt eget tänkande. På grund av Descartes dualism skapas synsättet att allt 

utanför tänkandet är ”död materia utan inneboende, självformande principer”112 

Därför blir den döda materian att bli oviktig för Descartes tänkande och det enda 

som är av vikt för människan är det egna tänkandet som leder till att även vem 

jag är definieras utifrån vad jag tänker att jag är. Jaget blir frånkopplat från den 

större meningsfulla ordningen.113 

Denna dualistiska tanke som Taylor vill visa på ger en god teori för att kunna läsa 

texterna på ett upplysande sätt för studien som i texterna ges utryck i det språk 

som de olika författarna har. Hur språket används är en av de strukturer 

människan kan se i denna paradigmskiftning i tänkandet om subjektet.114 

Uppsatsen fick med Charles Taylor ett större djup som ger en större förståelse av 

Cusanus och Kants texter. 

 

3.2 Metodisk reflektion 

Den kvalitativa analysmetoden som använts i denna studie har de kvaliteter som 

metod för att kunna visa på som studien vill. Genom den struktur kvalitativ 

textanalys kan analysen belysa de likheter och skillnader som finns i texterna. Det 

som är det positiva är att kunskapen om ett område kan bli större och mer 

koncentrerat i sin information om det valda ämnet. Med andra ord, att läsa en 
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stor mängd av information och därigenom finna en ny information. Det subjektet 

tänker blir som ett destillat av kunskap. 

En negativ aspekt av denna metod är att det alltid är subjektets tänkande som 

leder till den nya informationen. Då måste skribenten av den nya analyserade 

metoden vara tydlig med vilka glasögon skribenten bär på. Att vara tydlig med att 

det är en människa bakom den nya analyserade texten som presenteras är av stor 

vikt. Med andra ord, skribenten har alltid egna glasögon som lägger sig som ett 

raster över texterna i en kvalitativ textanalys. Därav är det viktigt att vara 

medveten om sina glasögon för att kunna försöka ta av sig dem för att se flera 

färger än en, om det går.  

 

3.3 Avslutande reflektion 

Det som måste beaktas är att dessa texter har tvåhundra år mellan sig på grund 

av hur dessa olika tänkare beskriver ett fenomen som handlar om, med Cusanus 

ord, det icke-vetandet eller med Kants ord tinget i sig, det som står bortom det 

som människan kan förstå eller att kunna veta. Utvecklandet av tänkandet sker 

hela tiden, kontexten ändrar sig och detsamma gäller det språk som används. 

Analysen ger mer frågor än svar, men därmed säger inte analysen att de frågor 

som ställdes av studiet inte är besvarade, utan de ställda frågorna är av den bredd 

som gör att frågorna är osannolikt att kunna finna svar på. Med andra ord är 

frågorna väldigt stora för att kunna avhandlas i denna studie. Genom att ha 

förståelse för Kants användning av ord som tid och rum så inser man att 

människan inte kan sluta tänka utanför dessa parametrar. Detta svarar på den 

ursprungliga frågan huruvida vi kan tänka utan tid och rum. 

De områden som Kant går in på med sin tanke om enhet ligger väldigt nära hur 

människan uppfattar och processar sin omvärld. Den neurologiska forskningen 

idag arbetar med detta med hur människan skapar enheten av alla sinnesintryck. 
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Om man tittar på enhet för min sinnevärlds uppfattning finns det problemet som 

jag ser att Kant beskriver väl med sina tankar omkring de olika kategorierna. Ett 

av de problem som neurologerna kämpar med är att just förstå hur hjärnan sätter 

ihop alla sinnen.115 Hur bildar hjärnan enhet av alla sinnliga intryck? Detta är det 

så kallade ”Bindningsproblemet”.116 

Vår värdighet och självbild som människan skapar med yttre attribut så som att 

ha ett arbete, vara en far eller mor, att vara en husägare, att vara försörjare för sin 

familj kan om de försvinner ändra den självbild som människan bär på117. Kan en 

fördjupad vetskap om mig själv genom att förstå att jag inte vet allt om vem jag är 

och mitt själv, är att kunna som Cusanus vill visar på genom sitt vetandets gräns 

att människan aldrig kan veta allt om oss själva. Denna insikt att människan inte 

kan veta allt om oss själva visar just på det kunskapsmörker inom oss själva. Det 

mörker som ger kontrast som skapar ett vetande om att det som finns inom oss 

människor kanske är en del som människan kan kalla Gud. Det jag bearbetar är i 

uppsatsen har kopplingar till kommunikation. Då tanken, att tänka, är en 

kommunikation med sig själv, eller är det en kommunikation med något större? 

Kanske är det Gud som människan kommunicerar med?  

Att tänka är att kommunicera med sina egna erfarenheter som bygger på den 

uppväxt och vilken utbildning människan bär på. En icke språklig tanke.118  

Det är som Kant skriver i Grundläggning av sedernas metafysik; handla som om 

din maxim skulle kunna vara allmän lag för alla förnuftiga varelser.119 Att utvidga 

denna definition om vad som är ”förnuftiga varelser” är något eftersträvbart, men 

det håller om enbart ska se människor som de som behöver ha en maxim för att 

kunna fungerar som den sociala varelse hon är. Det är nog endast människan som 

behöver utforma lagar när människan ska kunna bli bättre människor som tar 
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ansvar för hela skapelsen. Maximet som enligt Kant ska vara det som är den 

ledstjärnan som definierar människans moral och handling.  

Denna studie vill visa på huruvida det finns en gräns för tanken. Gränsen kanske 

ligger just i skiljelinjen mellan mörker och ljus. Det som ger kontraster. Till och 

med denna text är bestående av mörker och ljus. Läsaren ser texten på grund av 

färgernas kontraster. Med andra ord behöver läsaren de kontraster som tid och 

rum ger till varje symbol du ser på pappret för att kunna har en förståelse för vad 

läsaren ser. Pappret som läsaren håller i existerar i rummet och när texten läses 

existerar den i en tid, men vilken tid beror på var läsaren befinner sig med texten 

i handen. Men, vad tid är, det är nog ett annat studium. 

 

4 Sammanfattning  

Detta studium har försökt med den kvalitativa textanalytiska metoden som 

gjordes på Nicolas Cusanus och Immanuel Kants texter för att se om man kan 

finna en yttre gräns för det mänskliga tänkandet. Med hjälp av Charles Taylors 

teori försökte studien komma närmare en mer komplex bild av det som studien 

försökte åstadkomma. Med andra ord, visade teorin på en ny sida av texterna. 

Den frågeställning som studien har är skribenten medveten om att det är en stor 

fråga som inte kan besvaras i detta studium. 
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