
En e-bog fra

ANIS

Se flere titler på www.anis.dk

Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital 
mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe på, at andre 
personer ikke får adgang til en kopi af din fil, da du vil stå som ansvarlig.



Peter Kemp

Engagementets  poet ik

For laget  Anis
København 2013

Engagementets poetik - Indhold.indb   3Engagementets poetik - Indhold.indb   3 24-09-2013   11:15:3924-09-2013   11:15:39



Af samme forfatter:

Person og tænkning, 1960

Det ulykkelige begær. Grundtanken i Jean-Paul Sartres fi losofi , 1966

Bergson, 1968

Nye franske fi losoffer 1940-1970, 1971, 2. rev. udgave 1977

Sprogets dimensioner, 1972

Ungdomsoprørets fi losofi , 1972

Théorie de l’engagement. Vol. I Pathétique de l’engagement, 1973

Théorie de l’engagement. Vol. II Poétique de l’engagement, 1973

Engagementets teori. Et resumé, 1973

Filosofi ske portrætter, 1973

Teologiens krise til debat (red. af Laurits Lauritsen), 1974

Engagementets poetik (dansk udg. af Poétique de l’engagement), 1974

Temaer i nutidens tænkning. Tekster i udvalg, 1975

Nyt lys over Marx, 1975

Teologi og videnskab, 1977

Træk af nutidens tænkning, 1977

Marxismen i Frankrig. A propos de “nye fi losoffer” og marxismens krise, 1978

Technologies et Sociétés (sammen med P.-Ph. Druet og G. Thill), 1980.

Henimod et teknologisk demokrati (dansk udg. af Technologies et Sociétés), 1980

Døden og maskinen. Introduktion til Derrida, 1981

Éthique et Médecine, 1987

The narrative Path. The later works of Paul Ricœur (red. sammen med David Rasmussen), 1989

Döden och Maskinen (udvidet svensk udg. af Døden og maskinen), 1990

AIDS-etik. AIDS og det gode liv (red.), 1990

Det uerstattelige. En teknologi-etik, 199. 2. rev. udg. 1994; oversat til svensk 1991

Lévinas, 1992; oversat til svensk 1992

Tid og fortælling. Introduktion til Paul Ricœur, 1995, 3. udvidede udgave, 1999

Den bioetiske vending. En grundbog i bioetik (sammen med Mette Lebech og Jacob Rendtorff ), 1997

Et liv der ikke dør (sammen med Margrethe Lomholt Kemp), 1998

Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw, Vol. I Autonomy, 
dignity,integrity and vulnerability (sammen med Jacob Rendtorff ), 2000

Praktisk visdom. Om Paul Ricœurs etik, 2001

Verdensborgeren som pædagogisk ideal, 1. udgave, 2005 (oversat til engelsk 2011)

Den hvileløse tanke. Filosofi ske essays, 2007

Den nye verdensorden (sammen med Frederik Rosén), 2007 (oversat til engelsk 2010)

La mundialización de la ética, 2007

Klimabevidsthedens barrierer (sammen med Lisbeth Witthø fft Nielsen), 2009

Sagesse pratique de Paul Ricœur, Huit études, 2010 (oversat til spansk 2011)

Filosofi ens Verden, 2012

Verdensborgeren. Pædagogisk og politisk ideal for det 21. århundrede, 2. reviderede udgave, 2013

Engagementets poetik - Indhold.indb   2Engagementets poetik - Indhold.indb   2 24-09-2013   11:15:3924-09-2013   11:15:39



Peter Kemp
Engagementets poetik

© Forfatteren og Forlaget Anis, 2013
2. udgave 2013

Bogen er sat med Garamond på Religionspædagogisk Center

ISBN-13: 978-87-7457-698-3

Omslag: Lars Vendelbo/RPC

Udgivet med støtte fra Center for Etik og Ret, København og
Veluxfonden under Fondens fundatsbestemmelse, der giver
mulighed for at støtte aktive ældre. Kvalitative og redaktionelle
vurderinger i forbindelse med udgivelsen er varetaget af forlaget
og forfatteren alene.

Forlaget Anis
Frederiksberg Allé 10
DK-1820 Frederiksberg C
tlf. 3324 9250 – fax 3325 0607
www.anis.dk

Dedikeret Paul Ricœur



Indhold

Forord (2013) 9

Indledning (2013) 11

1. Sprogets transcendens 11

2. Engagementsbegrebet 12

3. Et korrektiv til Kierkegaard 14

4. Det poetiske engagement 24

5. Sprogets springbræt 26

6. Transcendens af anden grad 28

7. Det kristne sprogs transcendens  30

8. Den nye theodicé debat. 33

9. En transcendental poetik  37

ENGAGEMENTETS PATETIK 
(RESUMÉ AF 1. DEL AF THEORIE DE L’ENGAGEMENT, 1973)

Indledning 41

Kapitel I – Engagementet og patetikken 41

Kapitel 11 – Problemet og metoden 43

I. Bog – Engagementets grundlag 46

Kapitel I – Forglemmelsen af verden 46

Kapitel II – Den rene verden 47

Kapitel III – Den konkrete verden 49

Kapitel IV – Engagementet i den konkrete verden 51

II. Bog – Engagementets virkelighed 52

Kapitel I – Engagementet i almindelighed 52

Kapitel II – Det legemlige engagement 53

Kapitel II – Det sociale engagement 57

Engagementets poetik - Indhold.indb   5Engagementets poetik - Indhold.indb   5 24-09-2013   11:15:3924-09-2013   11:15:39



III. Bog – Engagementets vanskelighed 58

Kapitel I – Den truede person 58

Kapitel II – Den ydmygede fornuft 60

ENGAGEMENTETS POETIK 

(1973/2013)

Indledning 65

1. Den teologiske poetik 65

2. Fundamentalteologien 74

3. Teologien og fi losofi en 82

I. bog. Den kristne reminiscens 89

I. Myten og begivenheden 89

4. Den mytisk-poetiske diskurs 89

a. Det lingvistiske synspunkt  90

b. Det semantiske synspunkt  94

c. Det religionsfænomenologiske synspunkt  100

d. Det teologiske synspunkt 105

5. Den bibelske symbolik om det onde 109

6. Den jødiske poetisering af begivenheden 116

II. Kristuspoemet 125

7. Begivenhedsmyten om Gudsriget 125

8. Jesu lignelsessprog 132

9. Den historiske Jesusskikkelse 141

10. Poemet om Mennesket ophøjet i døden 148

III. Om at lytte til teksten 157

11. Virkningshistorien og aktualiseringen 157

12. De hermeneutiske principper 167

a. De ægte principper 168

1. Det eksistentielle princip 168

2. Sublimitetsprincippet 170

Engagementets poetik - Indhold.indb   6Engagementets poetik - Indhold.indb   6 24-09-2013   11:15:4024-09-2013   11:15:40



3. Kristusprincippet 173

b. De tvivlsomme principper 174

1. Autoritetsprincippet 174

2. Den historiske legitimerings princip 177

3. Den mundtlige traditions princip 183

4. Samvittighedsprincippet 187

13. Engagementets orientering 188

RESUMÉ AF ENGAGEMENTETS POETIK 
(2. DEL AF THEORIE DE L’ENGAGEMENT, 1973)

Indledning 201

I. – Den kristne reminiscens 204

Kapitel I – Myten og begivenheden 204

Kapitel II – Kristuspoemet 208

Kapitel III – Om at lytte til teksten 212

Litteratur 217

Personregister 225

Sagregister 228

Engagementets poetik - Indhold.indb   7Engagementets poetik - Indhold.indb   7 24-09-2013   11:15:4024-09-2013   11:15:40



ENGAGEMENTETS POETIK

8

Engagementets poetik - Indhold.indb   8Engagementets poetik - Indhold.indb   8 24-09-2013   11:15:4024-09-2013   11:15:40



9

FORORD (2013)

Forord (2013)

I 1974 udkom en dansk version på Vintens forlag af Poétique de l’enga-
gement, anden del af afhandlingen Théorie de l’engagemenet (Editions du 
Seuil, Paris, 1973). Denne Engagementets poetik var en ret fri gengivelse af 
den franske tekst foretaget af mig selv sammen med Lars Heide Olsen, og 
desuden også noget revideret, bl.a. fordi der var gået fi re år siden den fran-
ske tekst var indleveret til bedømmelse for den teologiske doktorgrad, og 
jeg havde på nogle punkter modifi ceret mine synspunkter, hvilket fremgik 
af mine bidrag til bogen Teologiens krise til debat, der udkom samtidig 
(1974). Men dengang blev alle referencer og næsten alle noter fra Poétique 
de l’engagement strøget i den danske udgave ud fra en idé om, at interes-
serede kunne købe den franske udgave, som Vintens forlag havde i kom-
mission. Men det kan jo ikke mere lade sig gøre, og derfor er referencer 
og noter indsat i denne nye udgave med hjælp fra cand.pæd. i pædogogisk 
fi losofi  Nanna Duchêne, som hermed skal have min hjertelige tak. Bortset 
fra minimale rettelser er der dog ellers intet ændret i den danske tekst.

I virkeligheden er denne bog kun indledning til Poetikken og dens 1. 
bog (om “den kristne reminiscens”). Jeg havde oprindeligt planlagt en 2. 
og 3. bog, men disse dele blev opgivet, jf. note 22 på side 197.

Anledningen til udsendelsen af denne nye udgave af Engagementets po-
etik er, at det teologiske fakultet ved Københavns Universitet i samarbejde 
med Teologisk Forening og Filosofi sk Forum har besluttet at markere de 
40 år, der er gået siden forsvaret for afhandlingen fandt sted, med en 
debatdag den 1. november 2013. Jeg skylder derfor også dette fakultet og 
disse foreninger stor tak. 

Bogen er forsynet med en større indledning, som forsøger at bringe den 
ind i den nyeste teologiske debat.

Bjergtoften, august 2013
Peter Kemp
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INDLEDNING (2013)

Indledning (2013)

1. Sprogets transcendens

I min studentertid fra slutningen af 50’erne til midten af 60’erne ville jeg 
egentlig skrive mit speciale om den franske fi losof Henri Bergson, som jeg 
havde opdaget under et tre måneders ophold på Askov Højskole i som-
meren 1959. Jeg var startet ved det teologiske fakultet i København, hvor 
jeg bl.a. havde afl agt den obligatoriske fi losofi ske prøve, “fi losofi kum” på 
basis af Jørgen Jørgensens positivistiske lærebøger, men efter Askov-ophol-
det fl yttede jeg til Aarhus, hvor jeg som de fl este andre blev en glødende 
tilhænger af K.E. Løgstrups etik. Men på det personlige plan havde jeg 
alligevel mest tillid til hans kollega Johannes Sløk, og efter et års studieop-
hold i Paris i 1960-61, forelagde jeg ham min plan om et speciale om Berg-
son. Sløk bad mig imidlertid i stedet skrive om Jean-Paul Sartre, for han 
kunne ikke lide Bergson, hvorefter jeg bad om lov til at skrive om begge, 
og så fi k jeg til opgave at skrive om Sartres kritik af Bergson. Det gik ikke 
så godt for specialet svulmede op til to afhandlinger og det kedede både 
Sløk og censor. Men det er en anden historie. Læsningen af Sartre fi k 
imidlertid skelsættende betydning for mig; jeg skrev en artikel om Sartre i 
bladet Studenterkredsen i 1963 og bogen Det ulykkelige begær, Grundtanken 
i Jean-Paul Sartres Filosofi , der udkom i 1966 og blev godt modtaget. Det 
var da også utvivlsomt Sartre, der gav mig ideen til at skrive en afhandling 
om begrebet engagement, der er centralt i hans hovedværk Væren og Intet 
fra 1943. 

Men da jeg arbejdede på denne afhandling i Frankrig fra 1965-68 blev 
jeg optaget af fænomenologi og hermeneutik og ikke mindst af Paul Ri-
cœurs hermeneutiske fænomenologi. Jeg opgav dog ikke engagementsbe-
grebet, og selvom jeg formede min afhandling som dels en fænomenologi 
(1. del), dels en hermeneutik (2. del) kaldte jeg hele afhandlingen, som 
jeg skrev på fransk, Théorie de l’engagement (Engagementets teori). Første 
del kaldte jeg efter forslag fra en af mine lærere ved universitetet i Stras-
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bourg, Pierre Burgelin Pathétique de l’engagement (engagementets pate-
tik), medens jeg inspireret af Ricœurs idé om at skrive en “viljens poetik”. 
kaldte den anden del Poétique de l’engagement (Engagementets poetik). 
Afhandlingen udkom på fransk i 1973 og 2. del, . Engagementets poetik 
udkom året efter på dansk. Det er denne danske version, der genudgives 
med denne bog, nu forsynet med de referencer, som fandtes i den franske 
tekst, men blev strøget i den danske. Og da jeg havde opdaget, at man 
godt kunne forstå afhandlingen i sin helhed som en hermeneutik (fortolk-
ningsteori), blev hele afhandlingen nu kaldt Engagementets Hermeneutik. 

Den blev forsvaret for den teologiske doktorgrad ved Københavns Uni-
versitet den 3. september 1973 overfor bl.a. tre franske opponenter, dels 
min lærer fra Strasbourg Roger Mehl som den første offi cielle opponent, 
dels Paul Ricœur og Michel de Certeau som uoffi cielle opponenter.1 For 
fakultetet opponerede professor i systematisk teologi K.E. Skydsgaard. 

Handlingen blev refereret af Henrik Stangerup på forsiden af Politiken 
dagen efter forsvaret. Stangerup, der selv havde studeret teologi, skildrede 
de tilstedeværende ledende danske teologiprofessorer som strenge fi gurer 
fra en Dreyer fi lm – helt i modsætning til den åndfulde Ricœur – hvilket 
næppe gjorde mig mere populær hos dem.

2. Engagementsbegrebet

Det var som sagt under stærk påvirkning af Sartre, at jeg genoptog enga-
gementsbegrebet, men jeg opdagede også, at andre franske fi losoffer før 
Sartre havde anvendt det, lige fra Blaise Pascal over Maurice Blondel til 
bl.a. Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier og Paul-Louis Landsberg. Jeg 
fastholdt dog begrebet som det bedste eksistensfi losofi ske begreb til forstå-
else af, hvad det vil sige at eksistere som menneske. 

Blandt eksistensfi losofferne havde Kierkegaard ud over selve eksistens-
begrebet især brugt begreberne lidenskab (eller pathos), subjektivitet og 
den Enkelte, Husserl begrebet intention, Heidegger begreberne væren-i-
verden og ‘Sorge” (selvomsorg), Jaspers begreberne vilje, grænsesituation 
og transcendens, og Ricœur begreberne vilje, oprindelig bekræftelse og 
fortolkning, Sartre havde foruden selve engagementsbegrebet også især 

1.  Nogle af oppositionsindlæggene fi ndes i Teologiens krise til debat, redigeret og 
oversat af Laurits Lauritsen, Vinten, 1974. 
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INDLEDNING (2013)

anvendt begreberne begær (désir) og praksis. Men jeg mente at begrebet 
‘engagement’ kunne forstås på en sådan måde, at det kunne sammenfatte 
det væsentlige i alle disse begreber og endda var bedre, fordi det på én 
gang udtrykker en aktivitet (“jeg engagerer mig for noget”) og en passivi-
tet (“jeg er engageret af noget”)

Når jeg kaldte første del af min afhandling Engagementets patetik var det 
med henvisning til Aiskylos’ drama om Agamemnon, hvor der tales om 
‘erkendelse ved lidelse (pathos)”. Derved havde Aiskylos udtrykt, at men-
nesket får erkendelse ved at handle på de givne betingelser, som det må 
bøje sig for. Engagementets patetik handler således om den selvforståelse, 
som mennesket får ved at engagere sig på de givne vilkår. 

Et engagement består i at knytte sig til en sag; det kommer af det fran-
ske udtryk ‘mettre en gage’, der betyder at sætte i pant. Det har først be-
stået i, at man satte en ting, f.eks. et hus i pant, men derefter kom det til at 
betyde, at man sætter sit ord i pant, således at man ved at holde dette ord 
forbliver den samme person. 

Når man engagerer sig, engagerer man sig for en sag, for at holde sit ord 
på en særlig måde. Gennem engagementet former den enkelte person sit 
liv, danner sig selv som identisk subjekt i den konkrete verden. 

Og således går hele den første del af min afhandling, der er rent fi loso-
fi sk og således før-teologisk, ud på at vise 

(1) hvad der er betingelserne for engagementets, dvs. det menneskelige 
subjekts opståen: Først menneskets sansning, derefter dets forestilling 
om anskuelsesformerne tid og rum, endvidere dannelsen af en idé om et 
forhold mellem handling og ting, så dannelsen af sproget, hvorved men-
nesket kan danne en menneskelig verden og udvikle religion, kultur og vi-
denskab og sidst som kulminationen af denne skabelsesproces menneskets 
bevidsthed om sig selv som subjekt, 

(2) hvordan selve engagementsakten former sig ved tilknytningen til en 
sag, ved sin kropslighed og ved dannelsen af det sociale liv, og 

(3) og sidst hvad de givne negative vilkår er: lidelsen, egocentriciteten, 
døden og verdens groteske tilstand, som hindrer et engagement for en 
humanisering af verden, der går ud over engagementerne for enkelte sager. 

Første del munder ud i erkendelsen af, at det globale engagement ender 
i en blindgyde. Og det er denne vanskelighed, der danner forudsætningen 
for at tale på en anden måde om eksistensen og verden, altså tale poetisk, 
sådan som min Engagementets poetik er et bud på. Men det betyder også, at 
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engagementets poetik forudsætter engagementets patetik. Lad os se nær-
mere på, hvad det betyder. 

3. Et korrektiv til Kierkegaard

Engagementets patetik begynder med at markere en afstand til Søren Ki-
erkegaard, hvad ikke er blevet bemærket i den danske debat, måske fordi 
det ikke fremgår af det danske resumé. Det er en afstand jeg stadig vil 
stå ved, selvom den for 40 år siden var stærkt præget af mine studier hos 
K.E. Løgstrup i Aarhus og hans voldsomme kritik af, hvad han både i Den 
etiske Fordring fra 1956 og hans Opgør med Kierkegaard fra 1968 så som 
Kierkegaards umenneskelige livsopfattelse. Men i dag må jeg erkende at 
Løgstrup skød over målet, fordi han bedømte hele Kierkegaards forfat-
terskab ud fra hans allerseneste skrifter, selvom disse er i stærk modstrid 
med, hvad han tidligere havde skrevet, ikke bare pseudonymt men i eget 
navn, f.eks. om kærligheden, glæden ved at leve og om ægteskabet. Jeg 
anerkender i dag Søren Kierkegaard som en multidimensional gigantisk 
fi gur, der som andre store tænkere har påvirket mange på forskellig måde, 
selvom de færreste har kunnet være enig med ham hele vejen igennem. 
Uenigheden kan strække sig fra en tagen afstand fra dele af forfatterska-
bet, f.eks. hans opfattelse af historien om Abraham og Isak, sådan som 
Emanuel Levinas har gjort, eller hans angreb på datidens kirke i de sidste 
skrifter, sådan som de fl este teologer på hans egen tid normalt måtte gøre, 
til et helt andet menneskesyn og en helt anden kristendomsopfattelse. 
Men når han er så stor, er det fordi de fl este har kunnet hente noget i hans 
værker, selvom der har været andet, de ikke har kunnet bruge eller direkte 
måtte tage afstand fra. 

Sådan er det gået fra begyndelsen, hvor f.eks. Georg Brandes i 1877 
i en bog om Kirkegaard tog afstand fra dennes idé om paradokset og 
kaldet det en sygdom i tanken (Brandes 1899: kap. 15) men beundrede 
hans “”Aandsoverlegenhed” og “Verdenserfaring” (kap. 16) i hans tale om 
den Enkelte (“den dyrebarste Perle han bragte sin tid”, kap. 15) og den 
“sandhedskærlighed” der drev ham til kirkestormen med artikler i avisen 
Fædrelandet og pjecerne under navnet Øjeblikket (kap. 27 og 28). Eller 
hvor Harald Høffding i sin bog om Kierkegaard som fi losof fra 1892 beteg-
nede det som en absolut selvmodsigelse “at han på én gang taler subjek-
tivitetens, personlighedens sag og fastholder et grundlag af faste dogmer 
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