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Forord

I den brede offentlighed blev Johannes Sløk kendt som den provokerende og
lettere arrogante professor fra Århus, der i utallige bøger, debatindlæg og
kronikker formulerede synspunkter, som ofte gik på tværs af, hvad man anså
for at være anstændig og god tone. I akademiske kredse blev han kendt for
stort set det samme. Også her kunne han føre sig frem med en selvtilstræk-
kelighed – og selvoptagethed – der ikke ligefrem indbød til bred opslutning
eller skoledannelser. Sløk var kort sagt en ener; på godt og ondt. Hans hold-
ninger og hans personlighed tvang til stillingtagen, og enten måtte man hade
ham eller elske ham. Det samme gælder hans forfatterskab. Dette enorme
værk, han har givet videre til eftertiden, og som spænder over den samlede
europæiske historie fra dens undfangelse i Grækenland og Palæstina til dens
foreløbige modning i det (post)moderne. Hans bøger er på én gang spræng-
lærde og letlæselige, dybdeborende og overfladiske, og altid udført med en
suveræn formuleringsevne, hvis forførelseskraft det kan være vanskeligt at
modstå. Sløk får derfor altid ret – også når han tager fejl.

Sløk døde i 2001. Ikke uventet er han siden da genopstået i skikkelse af et
par bøger, der på meget forskellig vis forholder sig til hans tænkning. I 2002
udgav biskoppen fra Roskilde, Jan Lindhardt, en lille ‘intellektuel biografi’,
Johannes Sløk. Modernismens teolog. Det er en bog, der går mere i bredden
end i dybden, og som først og fremmest har sin værdi i, at Sløks betydeligste
bøger her bliver præsenteret på en let forståelig måde. Tre år senere udkom
så den nu afdøde idéhistoriker, Hans Jørgen Thomsen, med bogen Johannes
Sløk. Thomsen vil aflægge regnskab for den inspiration, Sløks tænkning har
været for ham gennem årene, men i Thomsens forsøg på at rekontekstuali-
sere og aktualisere Sløk, bliver han forvandlet til uigenkendelighed. Så kun
med ualmindelig god vilje kan man betragte Thomsens bog som en bog om
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Sløk. Endelig i 2006 udkom på initiativ af tre idéhistorikere antologien Et
menneske lades ikke i ro – facetter af Johannes Sløks forfatterskab. Her er vægten
primært lagt på Sløks indsats som idéhistoriker og de temaer, han i den egen-
skab beskæftigede sig med: sproget, Shakespeare, renæssancen etc. Som det
hedder på bagsiden, er bogen samlet set “en bred introduktion til professo-
ren”, men på trods af intentionen om at nå i bredden, når flere af bidragene
rent faktisk også i dybden, hvilket dårligt kan betragtes som en svaghed.

Når vi nu er nogle stykker, der er gået sammen om at skrive Mig og evig-
heden. Johannes Sløks religionsfilosofi, skyldes det, at også Sløks teologiske og
religionsfilosofiske tænkning fortjener at blive trukket frem i lyset til nærme-
re eftersyn. Sløk var idéhistoriker, men han var også teolog og religionsfilo-
sof, og uden at skulle afgøre, om hans væsentligste arbejde var af idéhistorisk
eller religionsfilosofisk karakter, kan man i det mindste med megen ret påstå,
at Sløk netop i filosofien om religionen, altså kristendommen, direkte kon-
fronterede den personlige anfægtelse og det altdominerende tema, hans
tænkning kredsede om og var motiveret af, nemlig tilværelsens vilkår i lyset
af Guds fravær. Tilværelsen var for Sløk en absurditet, for den var ude af
stand til at imødekomme de elementære krav om mening, mennesket stille-
de til den. I kulturen og navnlig i religionen, der i tidligere tider havde kun-
net samle og forankre kulturen i en altomfattende meningshorisont, fandt
mennesket en erstatningsmening for den mening, der i virkeligheden ikke
var der. Religionens krise i moderniteten kommer derfor i pointeret forstand
til at betyde, at mennesket stilles ansigt til ansigt med tilværelsens absurditet.
Moderniteten afspejler en verden, hvor ikke kun moralen, men også Gud
blev væk; og heraf den eksistentielle rastløshed, der kendetegner det moder-
ne menneske, som Sløk i den grad var repræsentant for.

I forsøget på at finde en måde at blive forsonet med tilværelsen på, måtte
Sløk med nødvendighed beskæftige sig med religionen: kan den mon stadig
vejlede os i vores stræben efter indhold og mening? Hvad er religionens po-
tentiale i moderniteten? Efter metafysikkens sammenbrud? Er det en gang
for alle blevet fuldstændig meningsløst at tale om Gud? De såvel personlige
som saglige svar, Sløk giver på disse eksistens- og religionsfilosofiske spørgs-
mål, er ofte originale og dybsindige, og altid præget af den lidenskab, der lå
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til grund for hans engagement. I denne kamp for at finde en værdig holdning
til tilværelsen var der både modstandere og medspillere. Der var teologer og
filosoffer, der alt for let fik løst tilværelsens mysterier, og det kom der, ifølge
Sløk, kun en elendig teologi ud af. Andre, især Kierkegaard, havde forstået,
hvad kristendommen egentlig handlede om, og derfor kunne Sløk ikke af-
finde sig med, at koryfæet blev mistolket og fordrejet, sådan som han mente
kollegaen K.E. Løgstrup gjorde det i sin polemik mod Kierkegaard. For Sløk
havde kristendommen nemlig en fremtid, men kun hvis den blev rigtigt for-
stået, og det måtte han så sætte sin energi ind på at vise. Ikke for kristendom-
mens, men for menneskets skyld, det menneske nemlig, der følte sig ramt af
absurditeten, som Sløk et sted formulerer det. Kampen om religionen var
derfor en kamp for mennesket, så det ville kunne leve i værdighed – også selv
om, eller måske netop på grund af, at Gud er den fraværende.

Hensigten med denne bog er at gå i dialog med Sløks religionsfilosofi i et
forsøg på at vise, at den stadig er aktuel og relevant for alle, der er optaget af
tilværelsens uomgængelige spørgsmål. Mig og evigheden er altså ikke en intro-
duktion til Sløk, men en diskussion af hans filosofi om kristendommen, og
som sådan henvender den sig først og fremmest til folk med visse forkund-
skaber. Vinklingen i de forskellige bidrag varierer (naturligvis), og er bestemt
at de aspekter af Sløks religionsfilosofi, den enkelte forfatter har fundet rele-
vante. 

Lars Sandbeck
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Johannes Sløk

Rollen og tænkeren

Af Kjeld Holm

I

Han er en modstander af enhver form for entydighed. Han er sine fjen-
ders ven og sine venners forfølger. Hans pondus har ballon, hans natur-
lighed har krævet et indgående prøveforløb, hans vilje til barmhjertighed
er nådeløs, han er de sårbares hårdhudede våbendrager.

Nej, det er ikke om Johannes Sløk, dette er sagt, men om hans ven Ebbe Ro-
de. Sagt af Niels Birger Wamberg i festskriftet til Ebbe Rode, da denne fyldte
80 år i 1990 – et skrift, hvortil Sløk også bidrog (Wamberg & Fisker (red.)
1990).

Men det kunne være sagt om Johannes Sløk. I hvert fald hvad angår den
manglende entydighed, og at også naturlighed kræver et prøveforløb, men
også de andre tillægsord passer meget godt. Det ved jeg af erfaring.

Som sagt bidrog Sløk selv til dette festskrift. Hans og Ebbe Rodes venskab
stammede tilbage til 1968, hvor Sløk var professor i idéhistorie og fandt på
så meget nyt og spændende, f.eks. at invitere gæsteforelæsere, der slet ikke
havde noget med universitets- eller akademikerverdenen at gøre. De kom fra
politik, kunst og kirke. Aksel Larsen var der, Hans Scherfig, den gamle tide-
hvervspræst Otto Andersen, og altså også Ebbe Rode. 
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Jeg var selv til stede og må give Sløk ret, når han om denne gæsteoptræden
siger: “Jeg opdagede, at Ebbe ikke lige ud ad landevejen var en foredragshol-
der, der holdt en forelæsning, han var en skuespiller, der spillede en fore-
dragsholder, der holdt en forelæsning” (Wamberg & Fisker (red.) 1990, 39).
Og senere i artiklen fortæller Sløk, at for Rode var livet én lang rolle, eller
mange roller. De spiste engang rejemad i Det Kinesiske Tårn i Tivoli. Hyg-
gelig og underholdende. Men på vejen derhen “fik jeg en mistanke om, at
Ebbe i virkeligheden spillede en rolle, spillede rollen som ‘Ebbe Rode spad-
serer med en ven i Tivoli’” (Wamberg & Fisker (red.) 1990, 41).

Men han er ikke alene om dette rollespil, den gode Ebbe Rode, forstår man
på Sløks artikel. Han føler et slægtskab med netop dette at spille en rolle,
mange roller. “Eller da jeg en anden gang havde overtaget en gudstjeneste,
sagde min kone bagefter: ‘Det var da en udmærket prædiken, du opførte’”
(Wamberg & Fisker (red.) 1990, 41). Da var jeg der også, for det var i den
kirke, hvor jeg dengang var sognepræst, og jeg husker netop denne replik af
Dorthe Sløk ved den efterfølgende frokost hjemme hos os.

Det hele var roller i Sløks liv. Mod slutningen af det, hvor han var alvorligt
syg og sad i kørestol, mistænkte jeg ham af og til for at spille rollen, “Johan-
nes Sløk som gammel og syg”. Det kan jeg sige, fordi han selv “anbefalede”
at blive invalid, “for så sørger de andre for dig.” Det betød ikke, at han nød
det, eller ikke hellere ville være rask. Men man måtte spille den rolle fuldt
ud, det man havde fået i opdrag af Gud.

For et øjeblik at fortsætte i det private. Sløk og hans kone var med, da beg-
ge mine døtre med års mellemrum blev konfirmeret. Og han talte ved begge
fester. Og sagde næsten det samme. Om at betragte livet som en rolle, en op-
gave, man havde fået tildelt. Og som man var forpligtet til at gå op i, spille
ud, forelske sig i og have en bevidsthed om, at ingen var i stand til at spille
den bedre.

Hvad gjorde dette rollespil nødvendigt? 
  Det hænger sammen med Sløks komplicerede psykologi, som jeg ikke her
skal opholde mig ved, men jeg vil blot nævne, at det karakteristiske ved den
var, at spontanitet så at sige var ham nægtet. Han skulle være kendeligt be-
ruset, eller blive bevæget, for blot at demonstrere et minimum af spontanitet.
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Ethvert mellemmenneskeligt forhold var kompliceret og krævende og kunne
kun mestres gennem en rolle. Det var besværligt, at andre mennesker gjorde
krav på ham, eller bevidst eller ubevidst kom til at blande sig i hans liv, hvil-
ket han selv – også ærligt – har fortalt om i sine erindringer. Rollen var derfor
også afstand, eller en slags refleksion over, hvad de andre havde for med ham,
og han med dem!

Men rolleopfattelsen havde også sin baggrund i hans tænkning, i menne-
skets mærkværdige placering i verden som det eneste væsen, der ikke bare er
til, men er til i en spørgen om, hvad det vil sige at være til, eller at verden er
det, mennesket gør den til. Hvilket så igen betyder, at mennesket intet på
forhånd er, det afgør tillige, hvad det selv er ved at gøre verden til det, den er.

II

I 1968 uddelte Danmarks Radio sin traditionelle Rosenkjær-pris, og denne
gang til Johannes Sløk, der netop havde forladt sit professorat i teologi til for-
del for et i det nyoprettede fag, Idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor han
havde haft ansættelse siden 1943, og hvor han netop havde haft en afgørende
indflydelse på fagets oprettelse.

Som Rosenkjær-prismodtager forpligtede man sig til at holde en række
forelæsninger i radioen. Sløk kaldte sine Fylde eller tomhed, og senere på året
udkom de som en lille bog. Det var ikke første gang, jeg hørte Johannes Sløk.
Jeg havde faktisk fulgt ham som lærer siden foråret 1966, var blevet grebet
af hans ideer og holdninger og ikke mindre af hans fabelagtige formidlings-
evne. Og selv om jeg har hørt ham holde forelæsninger og foredrag mangfol-
dige gange siden og læst hans meget store forfatterskab adskillige gange, så
står disse radioudsendelser stadig for mig som noget særligt. 

For så korte de end var, og følgelig så kortfattet den efterfølgende lille bog
også er, så var det lidt som at opleve hele den europæiske kultur og udvikling
i et langt åndedrag, eller han kunne formidle, hvad det årtusind, der da lak-
kede mod enden, havde været.
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Hvad enten det er en Thomas Aquinas eller en Søren Kierkegaard, så har
de virkelig præget dette årtusind. Alle de store er led i en lang kæde af betyd-
ningsfuldhed, et udtryk for den menneskelige ånd. Tilbage står imidlertid den
naturligvis uopfyldelige ambition at søge at fatte hele dette årtusind som så-
dan. Fatte kulturen eller menneskets rolle i verden. Det kan næppe lade sig
gøre. Vi er på for lang afstand af det meste; og vi er for meget fanget ind af
vor egen tid til at gribe en så umådelig epoke. Også det fik Sløk sagt, men
allerede da gik det op for mig, at hans mange filosofiske monografier ikke
blot var et led i et oplysnings- og formidlingsprojekt, men også et tilbud om
tolkninger til os, eller en vedvarende historisk dialog på historiens og dermed
tilværelsens store scene.

Man kan altid forsøge at forstå historien og dermed de andre. Fatte tæk-
ningens arv. Ikke ved at bringe en fortid på en formel, men forsøge at fatte
et måske bærende idékompleks, der både har karakteriseret epoken og drevet
historien fremad.

Og det er her, Johannes Sløk selv kommer ind i billedet. Nu er det sådan
med de store, dem, der virkelig har betydet noget i vores kultur, at de aldrig
på den måde har været forskere. Jo, nogle af dem var naturligvis, men de var
også noget andet. Eller deres forskning eller tænkning havde et personligt ud-
gangspunkt. En anfægtelse, eller en splittelse måske, havde været drivkraften.
En fornemmelse af krise. Dette gælder også Sløk. Men ved ham og i hans for-
fatterskab gør der sig det specielle gældende, at hans anfægtelse beroede på,
at han som det menneske, han var, aldrig – som tidligere sagt – rigtig har
kunnet finde ud af forholdet mellem verden og mennesket. Som forsker måske
nok, eller ved at gengive andres tankekompleks, men ikke i den eksistentielle
betydning. Eller – for at præcisere det med et citat – som det siges i hans erin-
dringer om verden, at den er mærkværdigt blind, for den er “ude af stand til
at imødekomme elementære menneskelige krav – om orden, normativitet,
værdier og idealer. Måske er mennesket en skæbnesvanger misforståelse, en
fejludvikling, der kun fører til fortvivlelse, til grænseløs ødelæggelse og selv-
destruktion. Måske er mennesket er stykke degenereret natur, der er brudt
ud af naturen og nu ikke ved sine levende råd. En fremmed i eksil – som tal-
rige myter så præcist forkynder det” (Sløk 1986, 11-12).
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