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Försvarstal för icke-vetandet: 
en Marciansk läsning av Nicholas Cusanus 

Jonna Bornemark 

Kanske är det så att vi idag är väldigt duktiga på att veta, men sämre på att 
inte veta. Och det är väl utmärkt, vill man genast tillägga! Att veta måste ju 
vara bättre än att inte veta. Men en vag aning tränger sig ändå på, det är 
något med icke-vetandet som är viktigt, det är något med icke-vetandet vi 
inte förstått.  

Vi har tänt strålkastare efter strålkastare, ett blåvitt sken som gör varje 
detalj synlig, varje form tillgänglig. Vi beväpnar oss med kikare och för-
storingsglas och ser mer än någonsin. Men nu fungerar det ju så med ljus 
att ju ljusare det blir, desto mörkare är mörkret. Ljusets ytterkanter är 
skarpa och där utanför finns bara ett becksvart mörker. Vi håller oss inom 
det upplysta området, för det utanför gränsen är ändå otillgängligt. Vi letar 
efter nycklarna där ljuset faller.  

Att träda in i mörkret betyder inte att man inte ser något. Långsamt vänjer 
sig ögonen och man ser att det finns skymning och gryning, sammetslent 
mörker och grått dis. Former träder fram och försvinner. Gryning och 
skymning är rörelser som föder och låter passera. I det sammetslena mörkret 
ser vi med huden och det grå diset avtäcker stämningar vi trodde var 
förlorade. Hur kan vi förstå detta mörker bättre? Ja, vem skulle kunna guida 
oss bättre än författaren till De docta ignorantia själv? 
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Nicholas Cusanus icke-vetande1 

[Upptäckandet] ger sig till känna som ett ”intet”, men inte som en absolut nega-
tivitet som saknar något som helst förhållande till det som redan är bekant. 
Upptäckandet som sådant träder fram som ett intet i den meningen att allt som 
redan är bekant, det ”egna”, inte bara förlorar sin självklarhet utan visar sig som 
det som aldrig har varit såsom det nu visar sig.2  

Jag tror Nicholas Cusanus skulle mena att vi blivit bländade av strålkastarnas 
blåvita ljus. Vi glömmer att kartan vi långsamt ritar upp utifrån våra mät-
ningar och beräkningar är beroende av de mått och kategorier vi satt upp. Det 
finns helt enkelt olika ljus som får olika saker att träda fram. Och varje 
vetande täcker över ett annat vetande. Men framträdandet självt är oändligt. 
Denna oändlighet låter sig inte belysas och kartläggas. Den är i sig ett mörker, 
men ett mörker som föder varje ljus likt varje dagsljus bara når oss genom en 
föregående gryning.  

På liknande sätt är icke-vetandet som en oändlighet som varje vetande 
träder fram ur ett helt annat icke-vetande än det som är kunskapens mot-
satts. Idag uppfattar vi allt för ofta varje icke-vetande som en saknad pussel-
bit: en bestämd form som är omgiven av annat vetande. Eller som fördomar 
som strålkastarens skarpa ljus jagar undan. Men icke-vetandet är hos 
Cusanus något annat, det är livets och varats överflöd, det är horisonter som 
sträcker sig bortom och det är möjligheten till något nytt. För Cusanus 
förtjänar denna oändlighet därför också epitetet Gud. 

Cusanus menar att det inte finns någon brygga mellan icke-vetande och 
vetande där det vi inte vet kan omvandlas till kunskap, likafullt finns där en 
beröring. Vi sträcker oss ständigt mot det oändliga, vi lever inom dess 
horisonter och behöver dess möjligheter. Vi måste helt enkelt ha en relation 
till det oändliga för att vara levande: ja, kanske är en sådan relation själva 
förutsättningen för att vara levande. Icke-vetandet som oändlighet är varje 
vetandes förutsättning och inte ett problem att lösa. 

 
1 Cusanusläsningen utgår ifrån De docta ignorantia (DI), De coniecturis (DC), Dialogus de 
ludo globi (LG), De genesi (DG), De icone (IC), De quaerendo Deum (QD) alla i tysk 
översättning i Nicolas Cusanus, Philosophische und theologische Schriften, Studienaus-
gabe, översättare Anton Scharpff, utgivare och inledning av Eberhard Döring (Wiesbaden: 
Marix Verlag, 2005). 
2 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet (Göteborg: Glänta, 2006), 8. 
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Men vilken är då relationen mellan kunskapen och det oändliga icke-
vetandet? Cusanus undersöker relationen med hjälp av distinktionen mel-
lan ratio och intellectus. 

Ratio 

Med ordet ”maskin” formuleras den mänskliga drömmen om att ”ha ett enda 
mål i sikte”, drömmen om en teleologi, en meningsapparat som är i stånd att 
ordna och kontrollera allt som är ”outsägligt avlett, sent, sällsynt, tillfälligt”. 
Ordet ”maskin” är i denna mening det mäktigaste ordet i en teleologisk kon-
struktion, eftersom ”det enda målet i sikte” uttrycker en strävan efter att om-
forma allt enligt människans mått.3  

Cusanus menar att det finns två sorters rationalitet: ratio och intellectus. 
Ratio hanterar det som sinnena ger. Sinnena känner bara det sinnliga, men 
dess kännande är förvirrat och kan inte se skillnader i strömmen av intryck. 
Sinnligheten är en ren affirmation av allt som finns, ett bejakande som inte 
har något utrymme för negation. Den är just inte ett tänkande utan rent 
erfarande. Ratio kallas den förmåga som skiljer sinnesintrycken åt och som 
delar in dem i enheter och gör dem hanterliga för oss. (DC 179) Om 
sinnesintrycken förblir en kaotisk givenhet så är det ratio som ordnar ett 
kosmos för oss att leva i.  

För att göra det ordnar ratio in sinnesintrycken i grupper som kan räk-
nas och mätas. Det organiserar likheter, proportioner och förbindelser. Men 
ett sådant ordnande kräver enheter. Enheten är alla tals, mängders och 
mångfalders urbild. Den innebär att det finns något att räkna med, att det är 
just en. Räkna innebär att skilja åt och på så sätt skapas en mångfald – och 
därmed också hierarkier. All kunskap är beroende av talens åtskiljande och 
sammanfogande funktion. (LG 324, 331–333) I sin kvalitet, vadhet, menar 
Cusanus att strömmen av framträdanden är ständigt ny och ständigt 
annorlunda, men för att ratio ska kunna ordna en värld utgår ratio från 
vissa kvaliteter och skapar enheter från dessa. Utifrån kvaliteten skapas 
därmed kvantiteter. Men eftersom det är omöjligt att se alla kvaliteter 
samtidigt innebär det också att det olika blir lika. Sinnligheten är mång-
facetterad, men liksom när många talar med en person samtidigt förstår den 
lyssnande bara den som hennes uppmärksamhet är riktad mot. Detta 

3 Ibid., 55. 
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riktande är ratiots ljus som därigenom binder samman och skiljer åt. (QD 
214)  

Att världen reduceras till kvantiteter kan ju låta negativt, men vi kan inte 
leva i sinnlighetens rena kaos, utan det är ratiots kvantifiering som bygger 
ett hem. Inte heller är detta ordnande helt gripet ur luften, likheterna finns, 
men för att dessa likheter ska kunna framträda krävs först och främst ett 
avgränsande som bestämmer var det ena slutar och det andra börjar. 
Människan fångar upp likheter, relationer och enheter i strömmen av sin-
neserfarenheter och formar av dessa förståndsting, det vill säga begrepp, 
kategorier och idéer. Ratio abstraherar, generaliserar, binder samman, 
skiljer åt och sätter i relation. På så sätt skapas en mångfald av enheter, 
former, storlekar och sammansättningar. (DC 172) Och bara här i detta 
gryende kosmos finns en värld. 

Denna värld är den värld vi lever i. En värld av enheter skapade utifrån 
att de förhåller sig till samma kvalitet, samma mått, men i olika grader. 
Genom ratio kan vi skilja mellan vitt och svart, varmt och kallt, skarpt och 
oskarpt. Men därmed skapas också genast motsatser. Allt i världen existerar 
i differens, genom att det skiljer sig från något annat med hänseende till en 
viss kvalitet. Detta är kunskapens område. Men det innebär också att ratio 
aldrig kommer till något enkelt största eller minsta. (DC181) Frågan om det 
största, frågan om Gud, var central för Cusanus och hans tid – och kanske 
av mindre vikt idag. På motsvarande sätt var frågan efter det minsta, inte en 
av de viktigaste för Cusanus, medan det idag inom såväl fysiken som i 
frågan efter det situationsunika har ökat i betydelse. Inte desto mindre 
påpekar Cusanus att såväl det största som det minsta ligger i icke-vetandets 
mörker just eftersom de båda ligger bortom kunskapens kontrasterande 
område. Det största inkluderar allt och kan inte kontrasteras mot något 
annat. Det minsta är det som inte kan delas upp vidare. 

Motsatser finns alltså bara i det konkretas område. Området mellan det 
minsta och det största, det område vi lever våra liv i. Inom detta område är 
måtten formade och kategorier etablerade. Det är också ett område som 
formas av matematiken. Utan tal finns nämligen ingen skillnad eller 
ordning, och därmed inte tingens mångfald. (DI 57) Matematiken kräver att 
det föränderliga görs fast och stabilt, men Cusanus menar att den också kan 
hjälpa oss en bit på vägen till det oändliga. Genom abstraktioner och 
generaliseringar kan den kryllande, ständigt föränderliga och tillfälliga sinn-
ligheten uppfattas som regelmässig och förblivande. De gör ”ett enda mål” 
synligt. Det ändliga binds samman i gemenskaper och förs därmed i 
matematiken i riktning mot det eviga – där allt är sammanbundet. Men 
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matematiken förblir en avbild, och Cusanus påpekar att den aldrig är så lik 
att den inte kunde vara oändligt mer lik. (DI 63) Som Michel De Certeau 
menar i en berömd artikel är matematiken en medvetandeprodukt, men 
dess aktivitet innebär att medvetandet blir förvånat över sin egen oändliga 
rörelse och de oändliga rymder den förmår peka mot.4 Genom mate-
matikens löften om abstraktion, evighet och generalitet undersöker män-
niskan en relation till det oändliga, en relation hon alltid redan påbörjat.  

Intellectus 

Som filosoferande innebär filosofin självförvandling och inte bara användning av 
förståndskategorierna på det som förnims genom sensibiliteten.5 

Att skapa enheter är ratiots förmåga, men den är beroende av förmågan att 
fånga upp kvaliteter, och detta är intellektets förmåga. Därmed är intellektet 
nödvändigt för att ratio ska kunna formulera sina mått. Ratiots motsatser är 
i intellektet sammanbundna: vitt och svart förhåller sig till ljus, varmt och 
kallt förhåller sig till temperatur, och skarpt och oskarpt till skärpa. Ljus, 
temperatur och skärpa är kvaliteter som intellektet uppfattar, ett seende 
som styr ratio, men som ratio själv inte har. (DG 230) Intellektet erfar alltså 
inte motsatser utan istället de mått som ratio kan skapa motsatser ur. (DC 
179) Sinnligheten befinner sig i en oreflekterad subjekt-objekt-relation som
den inte själv kan se. Inom rationaliteten kan denna relation formuleras och
utvecklas till en dikotomi. Intellektet ser vad det är som håller ihop dessa
båda sidor, det vill säga den idé som håller dem samman.

Med hjälp av matematikens och begreppens generaliseringar och ab-
straktioner söker ratio efter det eviga, det som är mer varaktigt än sinn-
lighetens flyktiga framträdelser. Men intellektet inser att ratiots kategorier 
aldrig omfattar oändligheten och att vi därför inte kan nå något evigt 
seendet. Talen kräver enheter som inte själva låter sig räknas fram. De 
kräver en bedömning av vilka enheter det är som är relevanta. Räknandet 
kan bara påbörjas när man vet vad det är som ska räknas. Och dessa enheter 
är liksom begreppen rörliga, elastiska och befinner sig i en ständig om-
definiering. 

4 ”The Gaze Nicholas of Cusa”, Michel De Certeau and Cathrine Porter, Diacritis, Vol 
17, No 3 (Autumn 1987), 26. 
5 Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet, 22. 
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Intellektet ger rationalitetens dess mått och är därmed av en annan ordning. 
Det ger ett ”vad” ett innehåll som är meningsfullt och som ratio är beroende 
av. Intellektet ger inte kvantitet utan väsen, idé och kvalitet. (DC 177) 
Cusanus jämför relationen mellan intellekt och måtten, med relationen 
mellan seendet och färgerna. I det synligas region finns överallt färger, men 
seendet självt hör inte till denna region och har ingen färg. När vi skapar 
kunskap om den synliga världen vet vi därför inget om seendet som gör 
denna kunskap möjlig. Liksom färgerna ses av ett seende som inte självt är 
en färg, är intellektet inte en av de kategorier ratio har att hantera, utan det 
som gör uppfattandet av kategorier möjligt. Intellektet är för ratio ett icke-
vetande, men ett icke-vetande vars aktivitet ligger inbakat i alla ratiots 
rörelser.  

Det oändliga överskrider ständigt människans värld, den är en horisont 
av icke-vetande. Men människan står i ständig kontakt med denna över-
flödande horisont genom att hon däri uppfattar kvaliteter och hela tiden 
formar och formar om sina mått, värden, kategorier och begrepp. Ratio 
hanterar sinnligheten utifrån dessa begrepp, men utan intellektet skulle 
ratio sitta fast i stelnade och orörliga kategorier. Men genom ratio sätts 
dessa kategorier i kontinuerlig relation till sinneserfarenheten och en värld 
kan ordnas, begripas och uppskattas. (LG 351–352)  

Det är möjligt att se relationen mellan intellekt och ratio som en utveck-
ling: I intellektet är motsatserna fortfarande sammanbundna, men när 
intellektet utvecklar sig till ratio utvecklas dessa motsatser och förstärks i 
sina olika riktningar och blir därmed oförenliga. Motsatserna är på så sätt i 
intellektet samtidigt sammanbundna och skiljer sig åt. (DC 176–177) 
Intellektet fungerar likt det lilla ordet ”dela” som samtidigt binder samman 
något och skiljer åt, och filosofin måste alltid vara på intellektets sida.  

Sanning 

[T]he calculable becomes incalculable, control becomes uncontrollable, and 
every image of human power is followed by what can be called the shadow of the 
incalculable and uncontrollable.6 

 
6 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”On immensity”, i Phenomenology and Religion: New 
Frontiers, red. Jonna Bornemark och Hans Ruin (Stockholm: Södertörn Philosophical 
Studies, 2010), 245. 
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Utifrån dessa begrepp kan vi förstå vår komplexa relation till sanningen. 
Sinnligheten är alltid affirmativ, sann som ett rent bejakande och fram-
trädande. Ratio däremot mäter utifrån sina begrepp och bedömer om något 
är sant eller falskt, medan intellektet ser ratiots bedömningar och kan 
förhålla sig till dem. En fråga som ”Är det varmare än +-0°C?” utspelar sig 
inom ratiots kategorier och mått, och inom dess relation till sinneserfar-
enheten. Därför kan frågan besvaras nekande eller jakande vid ett visst 
ögonblick. Detta är en fråga som hör hemma inom kunskapens område, 
kategorierna är väldefinierade, kvaliteten entydig och relationen till sinnes-
erfarenheten mätbar. Intellektet har redan gjort sitt jobb och lämnat över till 
ratio. Ratio riktar in sig på dessa mätbara indelningar, undersöker mot-
sägelsefrihet och ger fasta definitioner. För ratio är motsatserna därigenom 
fixerade genom oppositionella inställningar: sant/falskt, ja/nej, 0/1. Ett 
sammanfallande av motsatserna vore för rationaliteten en motsägelse. Som 
cusanusforskaren Eberhard Döring påpekar spelar ratio därför enligt 
reglerna för en formell logik.7 

Men inte alla frågor är av detta slag. Om man på liknande sätt ställer en 
fråga som ”Finns Gud?” till ratio så innebär det att de båda begreppen 
”finns” och ”Gud”, och relationen dem emellan skulle vara entydig och att 
frågan därför kan besvaras med ja eller nej genom att undersöka om 
kategorin ”Gud” finns som ett objekt i sinneserfarenheten. Men i de flesta 
kontexter är såväl begreppet ”finns” som ”Gud” – och särskilt dessa i kom-
bination och i relation till sinneserfarenheten långt ifrån entydiga. Därmed 
är detta en fråga som intellektet inte bör överlåta till ratio. Intellektets 
förhållande till en sådan fråga är nämligen inte att omedelbart fälla ett om-
döme om huruvida det är sant eller falskt, utan att undersöka kategorierna 
”finns” och ”Gud” och se på vilket sätt svaret är sant, på vilket sätt det är 
falskt och på vilket sätt det relaterar till horisonter av icke-vetande. 
Intellektet förhåller sig till kategorierna själva, förmår gå på distans och är 
därmed en reflektionsförmåga.  

Cusanus menar som vi har sett att världen, det konkreta, finns mellan två 
poler vi inte kan ha någon kunskap om: det största och det minsta. Men 
ratio hör till motsatsernas ordning och därför menar han att ratio inte 
uppfattar det skapades vara. (DI 90) Ratio skapar värld, men riskerar också 
ständigt att fixera denna värld. Ratiots övertro på sina egna kategorier, och 

7 Eberhard Döring, ”Einleitung des Herausgebers” i Nicolas Cusanus, Philosophische 
und theologische Schriften, Studienausgabe, 19–20. 



AD MARCIAM 

114 

oförmåga att se möjligheten till andra kategorier innebär att det tenderar att 
bli dogmatiskt8 och bär inom sig risken till fundamentalism. Ratio kan inte 
greppa intellektet, men behöver det för att hålla sig levande. Det behöver 
intellektets rörliga relation till icke-vetandet.  

Vad innebär denna kontaktyta med icke-vetandet? Intellektet är inte 
blott ett tänkande, utan förhåller sig snarare till strömmen av sinneser-
farenhet där det ännu inte avgjorts vilka kvaliteter som ska tillåtas rikta 
uppmärksamheten. Här finns en lyhördhet och mottaglighet som sträcker 
sig utöver kognitionens färdigetablerade begrepp. I detta gryningsljus upp-
fattas stämningar, här finns förundran, nyfikenhet och tillit, men också 
ångest, rädsla och skräck. Intellektet förhåller sig till det som för människan 
är ett kaos, men som lovar en framtid. Med försiktiga känselspröt tar den 
till sig nya kvaliteter. På liknande sätt kan intellektet undersöka färdiga 
begrepp och undersökande närma sig den plats där de tog form. 

Här kan vi rikta oss åt två olika håll. Vi kan följa kunskapsprocessens 
rörelse där sinnligheten (med hjälp av intellektets mått) vänder in i ratio 
och en värld vecklas ut. Men ratio behöver också intellektetets reflektion 
över kategorierna och Cusanus uppfattar intellektets relation till icke-
vetandet som ett högre vetande, (DC 179) ett vetande som är filosofins, 
konstens och religionens. Genom detta icke-vetande finns en kontakt med 
det oändliga som kvävs i ratio. Idag finns inte mycket respekt kvar för ett 
sådant förhållningssätt som inte får höga poäng när det är effektivitet och 
mätbarhet som utgör de centrala värdena. Men det som då glöms bort är att 
ratio självt är beroende av intellektet. Och inte bara i kraft av att det 
upprättar de kategorier ratio utgår ifrån. Utan också för att dessa kategorier 
måste hållas levande. Vi kallar det kritiskt tänkande eller kanske för reflek-
tion. Men det kanske är än mer fruktbart att använda Cusanus terminologi 
och påpeka att ratio utan intellektet stelnar och glider bort från strömmen 
av sinnesintryck och blivanden. Vi behöver icke-vetandet och intellektets 
sensibilitet för att behålla kontakten med världens och det levandes 
överflödande horisonter, och därmed för att behålla kontakten med san-
ningen. 

 
8 Ibid., 26. 
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Språk 

Om abstrakt inte betyder ett orealistiskt sätt att existera utan att existera som en 
distans och att endast som distans kunna vara nära, då skulle det bli möjligt att 
hävda att den mänskliga tillvaron är ”abstrakt”.9 

Matematiken är för Cusanus ett, om än otillräckligt, sätt att närma oss icke-
vetandet. Ett annat sätt är det begreppsliga språket. Språket flödar ur det 
oändliga och vänder ständigt tillbaka i sina försök att omfatta och represen-
tera det. I denna ambition misslyckas det ständigt, men det är ett miss-
lyckande som innebär att kunskap skapas, en distansens närhet. Inte desto 
mindre menar Cusanus att vi bortom bokstavens betydelse kan lyssna på 
språket och följa dess riktning bortom kunskapen. (DI 55) Kontakten med 
sanningen kan ske också genom ett sådant lyssnande. 

Liksom i matematiken bygger språket på abstraktioner och general-
iseringar. Det är i dessa som kunskapen hör hemma, såväl på Cusanus tid 
som på vår. Vi för samman det som liknar varandra för att skapa strukturer, 
ordning och kunskap. Cusanus menar också, liksom de flesta under hans 
tidsepok, att abstraktionerna för oss närmare oändligheten när allt mer 
inkluderas. Han påpekar dock att de samtidigt för längre bort. Eftersom inget 
ting helt stämmer överens med ett annat i figur och storlek kan den ena inte 
användas som mått för den andre. Dessa abstraktioner, sanningen lösryckt 
från materian, är synlig för rationaliteten men det kan aldrig helt föras 
tillbaka på tingen. När vi försöker säga vad ett ting eller en situation är med 
hjälp av abstrakta och generella termer så pekar vi ut likheter med andra ting 
och situationer, men det finns också något unikt som inte låter sig uttömmas. 
Något minsta som de kontrasterande begreppen inte når. Våra begrepp täcker 
inte helt över tingets alla kvaliteter utan det finns alltid ett glapp kvar. Det 
individuella kan helt enkelt aldrig helt uttömmas i det generella. Inget är som 
något annat i sinnlighet, inbildning, förnuft, i våra förmågor eller i konst – 
även om vi i tusen år försöker efterhärma något annat. 

Varför uppfattar då Cusanus abstraktionerna som en väg till det oänd-
liga? Jo, han menar att abstraktionen fångar upp kvaliteter i sinneserfar-
enheten, sätter dem i relation till andra sinneserfarenheter, och ser mönster 
som inte finns i varje sinneserfarenhet för sig. Därmed utvecklas begrepps-
liga nivåer ovan sinnligheten, nivåer som fångar upp och utvecklar kvali-

9 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser (Göteborg: Glänta, 2011), 122. 
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teter inherenta, men outvecklade i sinneserfarenheten. Kvaliteter som är 
stabilare, mer allomfattande och därmed närmare det oändliga.  

Vi skapar kunskap genom att se likheter i sinneserfarenheten och 
generaliserar därför fram kategorier som till exempel ”hund”, denna kate-
gori kan i sin tur genom abstraktion knytas till kategorin ”levande djur”, 
vilket i sin tur hör till ”det varande”, och det varande har sitt vara från den 
bildande principen – det vill säga Gud. Detta är kunskapens väg, men det är 
också en väg som går bortom kunskapen. Dessa abstraktioner söker större 
och större enheter, likt de skolastiska transcendentalierna (enligt Thomas av 
Aquino det varande (ens), tinget (res), det ena (unum), något (aliquid), det 
goda (bonum), det sanna (verum) och det sköna (pulchrum)). Dessa 
begrepp är så allomfattande att de kan sägas vara namn på Gud som en 
obegriplig förbindelse mellan tingen. (DI 97–98) Vi kan lyssna på dessa de 
största begreppen och höra hur tingen är sammanbundna av den rörelse 
som vi slutligen bara kan relatera till genom icke-vetande. 

Allt detta finns i den enskilda hunden själv, och genom generaliseringen 
och abstraktionen kan vi alltså med början i den individuella hunden, via 
kunskapens olika nivåer, komma till Gud. Cusanus menar att dessa abstrak-
tioner och generaliseringar bara existerar i den konkreta verkligheten. 
Universum blir bara verkligt i individerna. Och konkretion finns bara i 
åtskillnad, det vill säga i mångfalden av arter. Universalierna (som hos 
andra medeltida tänkare bildar högre sfärer av verklighet) finns inte för sig, 
de har ingen verklighet bortom tingen. Istället finns universalierna bara i 
sitt förverkligande. (DI 100) Det finns alltså inga verkligt existerande nivåer 
mellan det enstaka, konkreta och det oändliga. 

Därmed intar Cusanus en komplex position i universaliestriden – debat-
ten om huruvida generaliseringarna och abstraktionerna finns före de 
enstaka tingen, eller om de är av människan uppfunna begrepp. Cusanus 
närmar sig den senare positionen, nominalism, i det att han menar att 
universum bara existerar konkret (och inte som abstrakt universalia), men 
det betyder inte att universalierna inte finns. Som exempel menar han att en 
linje eller yta inte finns utan en kropp – de är just abstraktioner, eller utsnitt 
utifrån en kropp. Kvaliteter som vi kan uppfatta. Tänkandet greppar 
universalier som förbindelser mellan olika ting och varelser. Universalierna 
existerar alltså i det varande, men inte självständigt och oberoende av det 
varande. Ratiots hantering av dessa kvaliteter innebär att de lösgörs från det 
varande och får ett vara utanför det konkreta. Dessa likheter, relationer och 
skillnader pekar mot hur allt är sammanbundet i den bildande principen – 
att de har ett gemensamt ursprung. (DI 101–103) Det finns inget mellanting 
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mellan det absoluta och det begränsade, det oändliga och det ändliga. (DI 
111–113) Och likafullt är det i detta mellanrum som människan lever, gör 
sig ett hem och en ordning. Människans språkliga lyssnande skapar genom 
att lyssna noga. 

Konkretiseringen själv är det oändligas rörelse av att ständigt ta form, 
och därmed sammanfaller det enklaste konkreta med det absoluta. Därför 
finns en lika intim relation och lika stor omsorg om det minsta som om det 
största. (IC 235–237) Allt har del av oändlighetens rörelse, och får därur sitt 
eget unika centrum. Men två olika ting eller varelser är inte heller helt skilda 
åt eftersom individerna inte är ett med sig själva. De har inte slitit sig lösa 
från oändlighetens kreativa rörelse och blivit till oföränderliga substanser. 
Tvärtom fortsätter de vara del av oändlighetens rörelse. De glider in och ur 
varandra, och dess antal går bara att beräkna vid ett visst ögonblick, i en 
fryst rörelse. Så är vi alla barn till, och sammanbundna i icke-vetandet. 

Gud 

The cosmological feeling of sublime immensity is an awareness of sameness as 
non-otherness, where heaven touches ocean as a non-other, human limits touch 
non-human boundless as a non-other, where smallness touches hugeness, where 
the all of Being touches the nothingness of beings. It shows a knowing from and 
of the world rather than knowledge about the world.10 

Gud är förstås ett ofrånkomligt begrepp för Cusanus relation till icke-
vetande. Gud är ande och inte någon konkret kropp. Men Gud kan inte 
heller nås genom andlig abstraktion. Varken i världen eller i det som 
människan begriper finns något som liknar Gud. Men inte heller är Gud 
helt orelaterad till världen. På samma sätt är Gud den intuitiva kraften själv, 
själva förmågan att erfara allt. Gud är riktningen som är given som kan 
sökas genom ett seende som överskrider allt synligt. (QD 211–212, 215) 

Gud själv kan därmed inte bli något, det vill säga något skapat – eftersom 
det är skapandet självt. Därför anklagades Cusanus under sin livstid också 
för ateism. Men det han gjorde var att sätta den skapande rörelsen i 
centrum. Gud är inte ett något som i ett andra steg skapar världen utan 
istället själva den skapande rörelsen eller kraften. När vi människor ska 
relatera till denna överflödande horisont av skapande och försöker begripa 

10 Sá Cavalcante Schuback, ”On immensity”, 262. 
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den med ratiots kategorier så uppfattar vi det som ett substantiv, trots dess 
ursprung som verb. ”Natur” är i sin tur inbegreppet av allt som uppstår 
genom denna rörelse. Men i sig är denna rörelse vila eftersom den inte själv 
ändras. (DI 114–115) 

För att kunna närma oss Gud måste vi gå utanför allt som kan tänkas 
och gå in i icke-vetandets område. I det dunkel som finns där möter vi en 
märklig kraft, en kraft vi inte kan nå genom tänkande, men som är prin-
cipen för allt och som lånar ut sin kraft till urskiljningsförmågan. Det är alla 
fröns och alla krafters kraft. Det är en tillblivelsens, livets och varats själva 
rörelse, en oändlig affirmation, likväl som allts slut.  

Liksom trädet i fröet inte är träd utan just frö med fröets kraft, så är alla 
krafters kraft inte detsamma som fröets kraft utan absolut kraft. (IC 244) På 
så sätt drar Cusanus upp gränser mellan Gud och det skapade. Det skapade 
härstammar ur denna rörelse, men är den inte, utan är något annat när det 
väl har tagit form. Återigen sammanfaller det ändliga och det oändliga i det 
att de skiljs åt. 

Non-aliud, en annan skillnad 

What appears here is another sense of difference beyond a dialectics of opposi-
tions. This other sense of difference constitutes rather a me-ontological than an 
ontological difference, something that the neo-platonic tradition has tried to 
think of and that Nicolau of Cues has formulated in terms of non-otherness, 
non-aliud. The cosmological feeling of sublime immensity awakens human sen-
sibility and thought for a non-oppositional view of differences.11 

Hur ska vi förstå detta sammanfallande av det åtskilda? Relationen mellan 
Guden som inte kan vetas och det området av kunskap är intrikat. För 
Cusanus räcker det skillnadsbegrepp vi har inte till för att förstå denna 
relation. Skillnad mellan två företeelser uppfattar vi allt för ofta som en 
gräns där företeelserna gränsar till varandra, eller möjligen överlappar, men 
i vilket fall stannar inom sina definitioner. Där det ändliga och det oändliga, 
liksom liv och död, tänks som motsatser. Men Cusanus menar att relationen 
mellan Gud och det varande som vi kan ha kunskap om inte kan tänkas på 
detta sätt och därför utvecklar han begreppet non-aliud.  

 
11 Ibid., 264. 
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I en nyplatonsk bild beskriver Cusanu hur det konkret existerande i dess 
mångfald och olikhet uppstår ur det som är ett (Gud, oändlighetens rörelse) 
genom en omvändning. (DG 227) Det konkreta är annat än det gudomliga, 
men det har ändå inget eget vara, det finns varken i varat eller utanför det. 
Det är ett icke-vara, men inte utan vara. (IC 258) Det som får världen att 
röra sig på detta sätt, det som får det Ena att emanera, är ”det icke-andra” 
(non-aliud). Det Ena har just inget annat, men likafullt finns där en skillnad 
som får det att röra på sig inom sig själv. Denna diversifierande kraft går 
genom hela skapelsen, så även genom människans kunskapsapparat: 

Sinnlighetens annanhet är fantasin – som både skiljer sig från sinn-
ligheten och fortsätter dess egen rörelse. Fortsätter den i och med att den 
likt sinnligheten fortsätter skapa och affirmera det varande. Skiljer sig från 
den i och med att inbildningskraftens skapelser inte kommer utifrån på det 
sätt som sinnlighetens gör. 

Inbildningskraftens annanhet är i sin tur ratiots ordnande som fortsätter 
inbildningskraften i och med att dess former kommer inifrån snarare än 
utifrån, vilket innebär att det finns ett kreativt moment här. Men den skiljer 
sig från inbildningskraften i och med att den rör sig in på motsatsernas 
område och högre abstraktion, där kategorierna lösgör sig allt mer från 
sinnligheten.  

Intellektet i sin tur är ratiots annanhet. Deras likheter ligger i att de båda 
relaterar till räknandet, men där ratio är just det rena räknandet ser intel-
lektet räknaren och är fri att förhålla sig till räknandets mått och ursprung-
liga kategorier, värderingar och riktning. 

Intellektet rör sig i sin tur genom icke-vetandets annanhet. De delar icke-
vetandets rörlighet, men skiljer sig åt genom att intellektet ständigt bidrar 
till att skapa nya kategorier, värderingar etc, medan icke-vetandet i sig inte 
har någon sådan produktiv sida. (DC 204–206) 

Denna kunskapsprocess motsvaras av en skapande rörelse som går i 
motsatt riktning, där det överflödande icke-vetandet omvandlas till intel-
lektets uppfattande av kvaliteter, vilket formas till ratiots räkneförmåga, 
vilket formas till fantasins konkretioner, vilket formas till sinnlighet. (DC 
204) Och kanske kan vi förstå den skapande rörelsen och kunskapspro-
cessen som varandras non-aliud, där de både är beroende av varandra och
skiljer sig från varandra.

Non-aliud kan därmed förstås som kraften av att aldrig stanna kvar i sig 
själv. Denna emanerande rörelse innebär också att det vi ville undersöka 
inte förblir i sig själv, stabil nog för en evig kunskap. Vi kanske till och med 
kan gå så långt som att konstatera att non-aliud därmed är ett namn på 
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icke-vetandets relation till vetandet. Hur de skiljer sig åt och ständigt är 
sammanbundna. Det mörkaste mörker ligger därmed inte utanför det 
område strålkastarna lyser upp utan i våra egna ögon när vi ser in i ljuset 
och vi har det med oss när vi riktar blicken in i förstoringsglas och kikare. 




