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Tilfældets dialektik – og livet 

 

         Til Helle Frimann Hansen 

 

Tilfældet spiller så stor en rolle at det ikke kan være tilfældigt. Tilfældet fremtræder således som en lov. 

Loven er det nødvendige; men det mest nødvendige er netop tilfældet. Vi siger: « i reglen », og mener 

hermed: « ikke altid, ikke nødvendigvis ». Reglen er således relativ, ikke absolut. Kun tilfældet er absolut. 

Reglens relativitet viser sig i undtagelsen. Vi siger: « ingen regel uden undtagelse ». Undtagelsen de-finerer 

således reglen: idet undtagelsen fremtræder, bestemmes reglen som gældende « hertil og ikke længere ». 

Reglen forestilles således i dimension 1; undtagelsen derimod er dimensionsløs (ex-ception). 

 Også tilfældet er dimensionsløst. Men vi siger ikke om en undtagelse: « Det er et tilfælde ». Tilfældet 

er ikke en undtagelse fra en regel, men derimod et sammenfald (co-incidens) af to regler. Tilfældet findes 

således sted i dimension 2. Med tilfældet, dvs med en begivenhed X som synes at høre under to forskellige 

regler på én gang, opstår en konflikt, en tvivl (Zwei-fel) om hvorvidt X er en bekræftelse eller en undtagelse. 

Konflikten har kun 2 mulige udgange: enten elimineres den ene regel, eller konflikten ophæves ved at de to 

regler tildeles hver sit stratum i hvad der nødvendigvis må være et rum (dimension 3). 


 

Dette rum er hvad vi kalder verden. Livet går sin vante gang, hver ting følger sin regel. Men reglernes 

respektive strata er kun idealt adskilte: i virkeligheden skærer de hinanden, glider over, under og igennem 

hinanden – som havet der kun tilsyneladende har én overflade, men i virkeligheden uendeligt mange der 

afløser hinanden i en endeløs cyklus. Tilfældet er derfor uundgåeligt. Som sammenfald af to regler er 

tilfældet imidlertid ikke meningsløst, men rummer tværtimod et overskud af mening: det er tilfældet der gør 

det muligt for os at skifte regel. Tilfældet er således livets salt – idet vi nu ved « livet » forstår ikke det som 

gik sin vante gang, men det som bestandigt byder på nye udfordringer, overraskelser og glæder. 
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