
Fuglen Fønix fløj for tæt på solen og døde, men 
genopstod fra sin aske. Vi, derimod, nærer ingen 
ærefrygt for solen. Vi tager den bare for givet. I 
det som i dag omtales som den antropocæne tid, 

har vi ikke længere noget ærefuldt forhold til planeter og 
sole. Vi opfatter os selv som universets centrum og solen 
giver os den ild og energi vi har brug for. I Prometheus-
myten er vi dem der har stjålet ilden fra guderne. Hvis 
man oversætter dette hovmod til vor tids sprog, forholder 
vi os til solen enten som en økonomisk ressource til brug 
for produktion eller som en teologisk kerne forstået som 
en majestætisk kraft placeret på himlen til ære for os. 
De russiske futurister og kosmister 
drømte sågar om at vi en dag skulle 
gøre os uafhængig af solen, at vi 
skulle skabe vores egne kunstige 
sole som vi kunne gå rundt med i 
lommerne.

Som modgift til Prometheus-
myten og den stigende udpining af 
vores omgivelser og os selv, lægger 
den russiske filosof Oksana Timofejeva i bogen Solar 
Politics op til et grundlæggende perspektivskifte på øko-
logi og radikal politik. Læseren tages med på en rejse fra 
den planlagte Solby, Solnetsjnij på den kasakhstanske 
steppe, over antikkens solmytologier og renæssancens 
utopier frem til nutidig politisk tænkning, med det for-
mål at udfolde og vise relevansen af den franske forfat-
ter Georges Batailles tænkning for jorden og klimakrisen 
i dag. For Timofejeva er Batailles teori om en generel 
økonomi, det første virkelige forsøg på at udvikle et 
kosmisk perspektiv på solen.

Den solare politik Timofejeva foreslår, handler ikke 
om at vende tilbage til en idealiseret tid, hvor mennesket 
levede i harmoni med naturen, slik som i Thomas Moores 
Utopia (1516). Det er heller ikke et spørgsmål om at vi nu 
skal kolonisere solen som sidste etape i den antropocæne 
tidsalder. Snarere bestræber den solare politik sig på at 
komme til bunds i vores forhold til solen og transformere 
det. I modsætning til andre miljøfilosofier, skal en solar 
politik ikke opgive den prometheuske tradition, men 
overskride den indefra. 

Det er nødvendigt at tage tyren ved hornene, at 
komme til forståelse af solens mørke kræfter. Men i sid-

ste ende er det som alligevel bringer 
Timofejeva på linje med andre øko-
logiske strømninger i tiden, hendes 
fokus på ikke-menneskelige aktører. 
Fremfor udelukkende at se solen 
som den der giver og os der tager, 
søger den solare politik at omgås 
solen som et stråleskabende ven-
skab. Altså, den solare politik hand-

ler om at dekolonisere solen. Men hvad vil det sige at 
betragte solen som en ven? 

DE TO SOLE
Den besynderlige fordobling af solen kan spores tilbage 
til i alt fald det tidlige antikken. Allerede før den velkend-
te hulelignelse, skelnede Sokrates i Staten, mellem den 
synlige og den usynlige, den fysiske og den åndelige sol. 
Det siges at Sokrates ofte stod hensunket og betragtede 
den opstigende sol. Men det han så, var ikke kun den 
fysiske sols stråler, men også den usynlige, visdommens 

lys, af renæssance-filosoffen Marsilio Ficino beskrevet 
som Sokrates’ dæmon eller genius. Solen skal ikke kun 
beundres for dens ydre strålekraft, men for dens solare 
element der allerede lever i os.

Disse to sole, den synlige der fordeler lyset og den 
åndelige for godhed, sandhed og viden, er en anden måde 
at beskrive grundtanken i Platons filosofi. Ligesom den 
mørke pupil i centrum af øjet, er omringet af en farvet 
iris, kan vi i dagtimerne se en mørk funklende iris der 
træder frem bag den lysende sol. «Guds øje har en blind 
plet i sit centrum», som Timofejeva skriver. 

Denne dialektik mellem den synlige og usynlige sol, 
samspillet mellem dens mørke og lyse sider, rummer en 
frigørende kraft, en ontologi og epistemologi, som bli-
ver afgørende for en fremtidig solar politik. Heller ikke 
Batailles såkaldt «mørke sol» – i teksten L’anus solaire 
(1931) beskrevet som en «lysende vold», hvis stråler 
trænger igennem jorden – kan stå alene, men peger for 
Timofejeva, på det ubrydelige bånd mellem det humane 
og den solare vold. Netop denne sammenfiltring mellem 
det humane og det ikke-humane (det animalske) dukke-
de også op som tema i hendes forrige bog om dyr, The 
History of Animals: A Philosophy (2018), om at forstå 
betydningen af vores egen animalske karakter, ikke 
mindst for vores evne til at dele og samarbejde med andre 
levende væsner, noget der får en mere fremtrædende 
plads i Solar Politics.

SOLENS UTOPI
For at forstå dette bånd mellem det humane og det 
ikke-humane, minder Timofejeva os om den italienske 
renæssancetænker Tommaso Campanella der i 1623 udgi-

Solar  
generøsitet

Miljøfilosofi.  
Fremfor at se energi som en begrænset ressource vi skal kæmpe 
om, bør vi se solens energi som en kilde til en ny politik for gene-
røsitet, samarbejde og opfindsomhed, mener den russiske filosof 

Oksana Timofejeva i bogen Solar Politics.
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{Siden antikken har 
solen været forbundet 
med en jordisk og en 
guddommelig autoritet.

ver Solstaden, en bog hvor solen fungerer som model 
for indretningen af et egalitært samfund. Her skriver 
Campanella, at man ærer Gud ved at ære solen, men at 
man samtidig skal huske at solen også har en anden, mere 
dunkel side. Hvis man nemlig blot stirrer sig blind på dens 
sanselige og eksplosive side, da vil jorden brænde op!

Siden antikken har solen været forbundet med en 
jordisk og en guddommelig autoritet. Solguden Surya, en 
hindugud, blev i soltemplerne æret overalt i Indien. Få 
dage efter sommersolhverv, kastede den romerske kejser 
Julian sine hænder mod solen mens han sagde sine sidste 
ord til Sol Invictus: ’Oh Galilæer, du 
har sejret!’ Solen som jordens ulti-
mative livskilde, på én gang næren-
de og katastrofal, fortsætter op til i 
dag med at spille en afgørende rolle 
i økologiske utopier og nu også i 
radikale politikker.

Solnetsjnij, Solens by, var nav-
net på den utopi der bredte sig i 
Sovjetunionen på 1970’erne, hvor gigantiske kraftværker 
skulle anlægges ved blandt andet Balkhasjsøen gennem 
sprængninger ind i klipper og ødelæggelse af landskabet. 
Drømmen var at skabe nye byer og en ny infrastruktur 
for at tilfredsstille de menneskelige behov og begær. 
Byerne blev ikke bygget, men for Timofejeva, er dette et 
eksempel på en tænkemåde og et hovmod, der alligevel 
har sat sig igennem mange steder i verden med utopi- og 
symboldrevet byggeaktivitet, senest i de arabiske ørken-
stater. Timofejeva spørger nu med en påmindelse om 
hovmodet og fuglen Fønix: «Kan vi flyve op mod solen, 
uden at brænde op?» Kan vi gøre det uden at ødelægge 

jorden? Er det nok med en vedvarende energi? Et nyt 
teknologidrevet bæredygtigt industriapparat? 

Ifølge Timofejeva vil enhver ny teknologibaseret indu-
stri, kræve øget produktion og rovdrift på jorden. Kun 
ved at bevæge os i retning af Batailles generelle økonomi, 
vil vi kunne afværge den lurende katastrofe.

BATAILLES GENERELLE ØKONOMI
Med krigen i Ukraine står vi overfor en energikamp styret 
af fossile brændstoffer. Vores forståelse for denne kamp 
og konflikt, baserer sig på en forståelse af energi som en 

begrænset ressource. Vi har lært at 
tænke økonomi ud fra en knaphed af 
ressourcer og dermed som et spørgs-
mål om at dække menneskets behov 
gennem øget produktion, altså øget 
udbud og øget efterspørgsel. Bataille 
kalder dette en «begrænset økono-
mi», fordi den er låst fast i en opfat-
telse om at knaphed er grundsituati-

onen. For den begrænsede økonomi gælder det derfor om 
at akkumulere al energi og ikke lade noget gå til spilde. 
Men al energi lar sig ikke opdæmme. Akkumulationen 
fører derfor til en ukontrolleret energiudtømning med 
krigen som et kapitaliseret ødelæggelsesorgie. Øget pro-
duktion og varecirkulation fører til øget destruktion, det 
være krig og klimaforandring.

For Batailles generelle økonomi er derimod overflod 
grundsituationen. Denne økonomis udgangspunkt er at 
solen giver et konstant energioverskud. En sådan øko-
nomi baserer sig ikke på en menneskelig målestok styret 
af menneskelige behov, men en planetær eller kosmisk 

målestok. Som Bataille udtrykker det: «Solen er det som 
giver en overflod af energi, på dette hviler dens egentlige 
grund.» Den generelle økonomi er bestemt af dette kos-
miske overflod, denne generøsitet og overskud. 

For Timofejeva udgør en sådan generel økonomi et 
nødvendigt bolværk mellem vor tids økologiske katastro-
fe og en ny politisk samfundsetik. Den udgør en post-
human økologi for sindet som også den franske tænker 
Felix Guattari formulerede det i bogen De tre økologier 
(1989). I Batailles optik handler det om en omstilling til 
andre måder at nyde på. For som hun skriver: «Globalt set 
findes der, som Bataille siger, ingen vækst, men kun en 
ødsel af energi i enhver form.»

For virksomheder og regeringer i dag er råolie, natur-
gas, træ eller vand ikke egentligt «skænket» (som gave), 
men opfattes som et lagerhus man bare kan tage af til 
opfyldelse af kortsigtede behov. Og dermed et frikort til 
ny produktion, nye markeder, akkumulation og kolonise-
ring af lande og udbytning af menneskers arbejdskraft, 
landområder, planter og dyr – alene med henblik på 
profit.

AT BLIVE SOLARE
Den generelle økonomi er en rationel økonomi, der anbe-
faler et opgør med hele væksttanken, at vi øver os på at 
tænke i ikke-produktive nydelsesformer. Tidligere kultu-
rer har brugt ofringen og gaven, som en måde at hånd-
tere overskuddet. Vi skal øve os på at integrere dette i 
vores eksisterende livsformer. Dele af kapitalismen og for 
eksempel Marshall-planen efter anden verdenskrig kan ses 
som forsøg på at omfordele energien og overfloden, men 
disse endte som bekendt i en ny øget cirkulation og …/ 

{«Globalt set findes 
der, som Bataille siger, 
ingen vækst, men kun 
en ødsel af energi.»

OKSANA TIMOFEJEVA

FOTO: MANISH UPADHYAY, UNSPLASH.
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/… produktion. Bataille foreslog selv at «overføre» noget 
af den amerikanske rigdom til Indien uden gengældelse. 

Dette lyder naivt, ikke mindst når vi ser på hvordan 
verdensøkonomien formes af de nationale stater. Men 
skal man tage Batailles tanker seriøst, vil den generelle 
økonomi kunne blotlægge begrænsningerne og hykleriet 
i den økonomiske tænkemåde der gennemsyrer den aktu-
elle globale kapitalisme. For eksempel kæmper mange 
miljøorganisationer med at beskyt-
te Brasiliens amazonregnskove hvis 
overvældende ressourcer er vitale 
for hele vores økosystem. Men de 
opererer samtidig i et land og på 
betingelser, der forsøger at gøre sig 
konkurrencedygtig og følge trop 
med de andre rige lande i verden. 
Indenfor rammerne af en begræn-
set økonomi, går Brasiliens økonomiske udvikling hånd 
i hånd med ødelæggelsen af regnskoven. Spørgsmålet er 
om ikke netop en generel økonomi forstået som en radikal 
fordeling i dag udgør den eneste fornuftige løsning på 
landets (og verdens) måde at sikre fremtiden mod øko-
logisk katastrofe.

Naturens solare univers er en form for ikke-human 
oprindelig samhørighed, et kollektivt liv baseret på 
generøsitet, taknemmelighed og solidaritet. Bataille skri-
ver: «Solen giver uden at modtage.» Hvis vi ønsker at 
vores økonomier skal svare til vores miljø, må vi blive 
solare. «Vi er som planter», skriver Simone Weil, «der 
har en eneste frihed, friheden til at udsætte os selv for 
lyset eller lade være».1 For Bataille er vi allerede del af 
en kosmologi, der indbefatter en solar erotisering med 
natur, vulkaner, kropslige forvandlinger, med solen som 
en oplysende vold. Når Vincent van Gogh kiggede op i 
solen og malede, var det for at «låne af solens rigdom«, 
som Bataille skriver.2 

Som planetære væsner er vi til i verden gennem alt lige 
fra omsorg, gavegivning, leg, selvforglemmelse, erotik, til 
destruktive offerhandlinger og udslettelse. Vi udsletter 
visse dyr af epidemiologiske grunde, af hensyn til men-
neskers sundhed. Vi begrunder det indenfor en begræn-
set økonomi, men egentlig følger vi de generelle kosmiske 
love for ødsel af overskud med energi. Den solare politik 
er vendt mod en kapitalistisk begrænset energiøkonomi. 
Dennes ensidige stræben efter profit, akkumulation og 

vækst, er blot et udtryk for individuelle organismers 
overlevelsesstrategi, og gør vold mod det som vi er, nem-
lig «solare sameksisterende energiudvekslende væsner». 
Under en begrænset økonomi har vi vænnet os til at 
omgås «ofring» som en blot symbolsk aflad. Vi lærer ikke 
at dele og ofre os ved at deltage i TV-donationer eller 
arbejde i fælles arbejdskontorer. Den omsiggribende vel-
gørenhedsindustri og privatisering af godhed er en parodi 

på gaven på samme måde som team-
building er en parodi på kollektivitet. 

Solar politik handler ikke om at 
besidde og akkumulere ting, men om 
en øget bevidstgørelse af det uud-
nyttede potentiale i vores udveks-
ling med solens energi: Vi er nemlig 
allerede indlejret med ikke-menne-
skelige organismer, der udveksler og 

lever i os. Under pandemien og klimaforandringerne, og 
de katastrofale ødelæggelser for menneskelivet, reagerer 
de ikke-humane aktører direkte mod den «begrænsede 
kapitals banale, normative vold». Det går ikke længere at 
forstå den solare politik og den solare vold med antropo-
morfe briller. Solaritet er ikke udtryk for naturens onde 
vilje eller en kosmisk straf, men naturens indifferens der 
nu fremviser en seriøs politisk trussel for den globale 
kapitalisme. 

SOLARISK GENERØSITET
Under de voldsomme skovbrænde i Australien i som-
meren 2019–2020, gravede pungbjørnen huler til ly for 
andre og reddede dermed mange mindre dyr. Med en 
darwinistisk biologisk tilgang blev denne tilsyneladende 
altruisme bortforklaret med en evolutionær tilfældighed. 
Enhver moral er dyret fraværende, sagde man. Men hvad 
nu hvis dyr egentlig ikke behøver moral, da deres forhold 
til territoriet ikke beror på besiddelse og ejerskab, spørger 
Timofejeva. Hun henviser til den russiske anarkist Pjotr 
Kropotkins bog Gensidig hjælp: en faktor i evolutionen 
(1902), hvor det ikke kun er kampen for overlevelse der 
driver livet på jorden, men de levende væsners evne til 
samarbejde, kommunikation og hjælpsomhed. 

Men måske man bedst kan forklare dyrets væremåde 
overfor andre dyr såvel som mennesker med henvisning 
til naturens egen indifferens. Bataille kalder det for 
«dyrets immanens», en evne til at sige både ja og nej 

til det som er, uden at gribe særlig meget ind i sit habi-
tat. Dyret kan med den største fryd dræbe og fortære, 
og i andre sammenhænge vise omsorg og generøsitet. 
Menneskedyret derimod er tilsyneladende afhængig af 
at skulle fælde etiske domme om hvilke handlinger der er 
gode og hvilke der er onde. Hvis vi skal agere som pung-
dyret, implicerer det for Timofejeva, en etisk vending fra 
en begrænset økonomi til en generel økonomi. Vi skal 
forstå at solen og jorden på én gang er voldelig og gene-
røs. Dette skal lære os ny ydmyghed og en ny respektfuld 
måde at omgås energi og natur.

Afslutningsvis kan man måske sige, at udviklingen 
af en solar politik står og falder med vores evne til at 
udvikle nye ikke-produktive nydelsesformer. Det handler 
om en ny form for tro, en dyb tro på denne verden, tro 
forstået som en tillid, en tillid til den anden, til os selv, til 
forestillingsevnen, til stedet, til jorden, til livsrytmen, det 
lokale, til meningen. At kunne gøre ting på andre måder. 
Regenerativt landbrug, færre arbejdstimer, omlægning af 
arbejdet, lokal produktion, mere leg, mindre produktion. 

Med henvisning til Allan Stoeckl, beskriver Timofejeva 
den solare politik, som en politik, der må arbejde sig hen i 
retning af en «postbæredygtig tilstand i hvilken vi arbej-
der for at give, fremfor at konservere». Selv en såkaldt 
«teknologistyret bæredygtig produktion», holder stadig 
sig selv fast på idéen om fortsat produktion, som hun 
skriver. Om de ikke-produktive nydelsesformer, henviste 
Bataille blandt andet til det han så i det tibetanske sam-
fund, men han udviklede ikke disse tanker med hensyn til 
mere komplekse moderne samfund som vores. 

Solar Politics er et velkomment bud på at tage Batailles 
planetære generelle økonomi alvorlig. Med denne bog har 
Timofejeva taget de første spadestik til en kosmologisk 
nydelsespolitik og økonomi. Men i en tid hvor vi har lært 
at se hele vores liv i et individuelt liberalt tankesæt, står 
vi unægtelig overfor en proces af aflæring som vejen til 
ny læring. Vi mangler unægtelig et sprog for pligten som 
følger med gaven. Et sprog og en tænkning der fjerner os 
fra et ensidigt rettighedsfokus. Vi venter spændt på den 
solare politiks næste skridt. © norske LMD

Oksana Timofejeva, Solar Politics,  
Polity Press, Cambridge, 2022.
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velgørenhedsindustri og 
privatisering af godhed 
er en parodi på gaven. 

1 Simone Weil, Den store forventning, overs. af Elsebeth Juncker, Frimodts forlag, 
København, 1958. 

2 Georges Bataille, Den hovedløse. – Batailles kosmologi. En antologi, Forlaget anis. 1984.
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