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Forord

Redaktørerne vil først og fremmest gerne takke bogens bidragydere 
for deres store interesse for og engagement i denne antologi. Desuden 
takkes lektor Gert Sørensen og lektor emeritus Karl Christian Lam-
mers. Som tovholdere for en gruppe af forskere fra Det Humanistiske 
Fakultet og Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet har 
de bidraget til at skabe et frugtbart miljø for faglig samtale på tværs 
af traditionelle skel. Endelig takkes forlaget Anis ved redaktør Henrik 
Brandt-Pedersen for et konstruktivt og effektivt samarbejde.

Et par ord om citatpraksis: Alle længere citater er udhævet i teksten 
og forsynet med en direkte reference. Korte eller kortere citater er kun 
i nogle tilfælde forsynet med en sådan direkte reference. Det vil som 
hovedregel fremgå af konteksten, i hvilken sammenhæng de enkelte 
citater optræder. Desuden er hver artikel forsynet med en litteraturliste. 
Alle citater er oversat til dansk af artiklernes forfattere, medmindre der 
allerede foreligger danske oversættelser af de pågældende tekster.

Lars K. Bruun & Morten Dyssel Mortensen
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Tendenser i det tyvende århundredes 
tysksprogede teologi

Lars K. Bruun & Morten Dyssel Mortensen

Få uger før sin død gav den tyske fi losof Jacob Taubes (1923-1987) en 
række forelæsninger i Heidelberg, inviteret af FEST (Forschungsstätte 
der Evangelischen Studiengemeinschaft), et interdisciplinært forsk-
ningsinstitut, drevet af den evangeliske kirke i Tyskland. Her beklager 
Taubes sig over, at de teologiske fakulteter i Tyskland er tillukkede 
og isolerede. Det må være en påtrængende opgave, siger han, at få sat 
nogle vinduer i disse monader. Han foreslår derefter, at man opretter 
lærestole i Det Gamle og Det Nye Testamente samt i kirkehistorie på 
Det Filosofi ske Fakultet ved Freie Universität, hvor han selv er fi loso-
fi professor. Taubes anser det ligefrem for skandaløst og en katastrofe, 
at hans fi losofi ske studenter i så stort omfang lider af en “allgemeine 
Bibel-Ignoranz” (generel uvidenhed om Bibelen). Han siger blandt an-
det: 

Jeg modtog en ph.d.-afhandling om [Walter] Benjamin, hvor tyve 
procent af associationerne var forkerte, nemlig fordi det var bibel-
ske associationer. Han kommer altså med det færdige arbejde, jeg 
læser i det og siger: Hør engang, De må se at gå i søndagsskole og 
læse Bibelen! Og med en delikat Benjamin’sk sans spørger han: I 
hvilken oversættelse? Jeg siger: For Dem er en hvilken som helst 
god nok (Taubes 1993: 13).
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Taubes, der portrætteres i nærværende antologi, var jøde og uddan-
nede sig som ganske ung til rabbiner, dog uden nogensinde at virke 
som sådan. Han havde altså selv gået i søndags- eller måske snarere 
lørdagsskole. Og denne jødiske intellektuelles pointe turde være klar 
– og god – nok: På den ene side fremstår den teologiske tradition umid-
delbart som et selvberoende system, isoleret fra omverdenen; men på 
den anden side er det, den beskæftiger sig med, åbenbart så vigtigt og 
uomgængeligt, at det er noget, som også ikke-teologer bør kende til 
og forholde sig til. Jacob Taubes’ påstand har været det inspiratoriske 
udgangspunkt for vores bogprojekt. Sigtet med bogen er at give en kul-
turhistorisk kontekstualiserende introduktion til fjorten tyske teologer, 
som hver især har sat deres markante spor i det tyvende århundredes 
ikke kun tyske, men i høj grad også europæiske åndshistorie. At de 
tyske teologiske fakulteter med Taubes’ metafor tåler sammenligning 
med selvreferentielle monader uden vinduer til verden, er næppe nogen 
uberettiget eller uaktuel kritik: Teologien har som akademisk fagom-
råde betragtet stadigvæk vanskeligt ved at “komme ud over rampen”, 
og omvendt er den som oftest udsat for en stedmoderlig behandling på 
de humanistiske fakulteter, hvor teologiske emner er enten decideret 
uglesete eller slet og ret ubekendte: F.eks. glimrer de talrige tonean-
givende tyske teologer ved deres fravær i de ellers bredt anlagte bøger 
Tyske intellektuelle i det 20. århundrede (2005) og Tysk kulturhistorie 
fra 1648 til i dag (2012) – og senest leder man forgæves efter teolo-
gerne i Florian Illies’ fascinerende bestseller 1913 (2012, da. 2013), der 
skildrer et utal af kunstnere og tænkere, primært i den tysktalende del 
af Europa, i det år, der gik forud for Første Verdenskrigs udbrud. Det 
skal dog retfærdigvis siges, at den protestantiske præstetype placeres 
helt og aldeles in medias res i den østrigske fi lminstruktør Michael 
Hanekes Das weiße Band (da. Det hvide bånd) fra 2009. Det er en 
fi lm, der med Bergmansk sans trækker protestantisk religion helt frem 
i forgrunden i skildringen af den gammeltyske kulturs undergang på 
tærsklen til Den Store Krig.

Ønsket med Tyske teologer i det tyvende århundrede er fremdeles ikke 
alene at præsentere læseren for centrale problemer og pointer i de tysk-
sprogede teologers vidtspændende værk, virke og virkning, men også at 
sætte de portrætterede personer ind i en bredere idé- og kulturhistorisk 
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sammenhæng hinsides teologiens traditionelle faggrænser. Bogen hen-
vender sig således ikke så meget til et snævert specialistpublikum, som 
den er møntet på læsere med en almen interesse for tysk og europæisk 
ånds- og kulturhistorie i bred forstand. Vi har bestræbt os på at foreta-
ge et nogenlunde skønsomt udvalg af den perlerække af teologiske tæn-
kere, som den tyske tradition er så umådelig rig på, og vi er os samtidig 
helt bevidste om de fravalg, en sådan selektionsproces nødvendigvis 
har måttet indebære. Eksempelvis blev der ikke plads til at portrættere 
profi ler som Martin Buber (1878-1965), Emil Brunner (1889-1966), 
Hans Urs von Balthasar (1905-1988), Gerhard Ebeling (1912-2001) 
og Eberhard Jüngel (f. 1934) – for nu blot at nævne en håndfuld af de 
tyske teologiske tænkere, læseren må lede forgæves efter. Det er ikke 
desto mindre vores håb, at det pågældende udvalg kan føje nogle nye 
nuancer og facetter til forståelsen af den teologiske tænknings nære 
sammenhæng med de svar på spørgsmålet om individets og samfun-
dets rolle i ‘det moderne’, som på godt og ondt kom til at karakterisere 
det såkaldte korte tyvende århundrede.

Kulturprotestantisme og liberalteologi

Frem til krigsudbruddet i 1914 dominerede liberalteologien, her re-
præsenteret ved Adolf von Harnack, Ernst Troeltsch og Rudolf Otto. Li-
beralteologien var netop ‘liberal’ derved, at den inkarnerede en prote-
stantisk kulturteologi, der i det tyske samfund mente at kunne se en 
virkeliggørelse af den kristne religions grundlæggende etiske værdier. 
Liberalteologien var, som den amerikanske idéhistoriker Mark Lilla (f. 
1956) har påpeget, en ‘mild’ form for politisk teologi i den forstand, at 
kulturen og samfundet selv var blevet kristianiseret, hvorved en synte-
se mellem protestantisk religion og samtidens kultur syntes at være ble-
vet skabt. Under inspiration fra Friedrich Schleiermacher (1768-1834) 
og G.W.F. Hegel (1770-1831) og overhovedet romantikken, mente li-
beralteologerne at se ‘Ånden’ udfolde sig dialektisk gennem historien. 
Kultur og samfund blev hos Hegel opfattet som et subjekt, der gen-
nem kriser kommer til større og større bevidsthed om, og derved bliver 
mere og mere transparent for sig selv. Den kristne religion rummer i 
sig det sandt humane, og efterhånden som dette kommer til syne i hi-
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storien, bliver religionen selv overfl ødig, og det sande humane kommer 
til udtryk i det enkelte individ og ikke mindst i samfundet. Således 
var idealet hos Hegel den moderne nationalstat; men sandheden er, 
at Tyskland i modsætning til både den franske og anglo-amerikanske 
verden af fl ere grunde omkring det 20. århundredes begyndelse endnu 
ikke havde gjort sig virkelige erfaringer med republikanske og demo-
kratiske styreformer, og liberalteologiens forestillinger om den tyske 
kultur som en virkeliggørelse af fundamentale kristne idealer forblev 
derfor abstrakt og, ja, ‘åndelig’. Det store opgør og omsving kom med 
Første Verdenskrig, der teologihistorisk set markeres af den såkaldte 
dialektiske teologi, som gjorde op med de liberalteologiske læremestre.

Mens både Adolf von Harnack og Ernst Troeltsch var politisk enga-
gerede i Tysklands udvikling i de første årtier af det 20. århundrede, 
kan Rudolf Otto umiddelbart synes at være en mere marginal fi gur. 
De har dog alle tre på afgørende vis bidraget til at sætte spørgsmålet 
om modernitet og religion på dagsordenen: Harnack var optaget af en 
historisk blotlæggelse af den kristne religions udvikling fra Jesu enkle 
forkyndelse til en storkirke, der fastlagde en række dogmer og derved 
gjorde kristendom til et spørgsmål om den rette lære. Ernst Troeltsch 
var optaget af den samme problemstilling. Hans primære anliggende 
var at forsone kristendommen med moderniteten, men han er her på-
faldende ambivalent: På den ene side fi nder man en opbyggelig frem-
skridtsoptimisme og på den anden side en nærmest pessimistisk kul-
turkritik. Hos Troeltsch bliver spørgsmålet om svækkelsen af tradition 
og historie mere akut end hos Harnack. Troeltsch har et skarpt blik for 
de problemer, der dukker op, idet et samfund kommer til at befi nde sig 
i et værdipolitisk vakuum. Og derfor peger han frem mod den euro-
pæiske krise, der med ét blev til virkelighed med udbruddet af Første 
Verdenskrig i 1914. Rudolf Otto søgte derimod hinsides spørgsmålet 
om historiens og traditionens nytte for i stedet at pege på ‘det hellige’ 
som et fænomen, der træder mennesket i møde som en psykologisk 
realitet. Hans bog Das Heilige (1917) fi k dels kolossal betydning for 
den komparative religionsforskning, dels gav hans romantisk inspire-
rede forestilling om religion som et fænomen sui generis en slags svar på 
det traditionstab, som Troeltsch så klart havde peget på.
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