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Introduktion: Engagementets poetik til debat

Introduktion: Engagementets poetik til debat

Mads Peter Karlsen og Lars Sandbeck

I efteråret 2013 genudgav Peter Kemp i en ny, lettere revideret udgave an-
den del af sin fyrre år gamle teologiske doktorafhandling, Engagementets 
poetik. Ud over revisionerne er bogen også blevet udstyret med en fyldig 
indledning, som ifølge forfatterens eget forord “forsøger at bringe den ind 
i den nyeste teologiske debat”.

Hensigten med nærværende antologi er at undersøge, hvorvidt Enga-
gementets poetik fortsat er aktuel for den teologiske og religionsfilosofi-
ske tænkning. Dermed knytter bogen an til Kemps egen ambition om at 
bringe sin gamle afhandling i dialog med den nyeste teologi. Imidlertid 
forholder bidragene i denne bog sig også kritisk til Kemps afhandling, idet 
de ønsker at diskutere afhandlingen, som var der tale om en ny bog, der 
gør krav på at blive taget alvorligt som en samtidsrelevant udlægning af 
kristendommen. Bidragene dvæler med andre ord ikke ved fortiden. Sna-
rere end retrospektive betragtninger over Engagementets poetik, omstæn-
dighederne omkring afhandlingens modtagelse og værkets efterfølgende 
virkningshistorie ønsker nærværende antologi at foretage en selvstændig 
genlæsning, der kaster en række forhåbentligt nye og oplysende perspek-
tiver af sig.

Med engagementsbegrebet som anknytningspunkt foranstalter Mads 
Peter Karlsen i bogens første artikel en parallellæsning af Peter Kemps 
og den franske tænker Alain Badious filosofier. Samtidig sætter artiklen 
Engagementets poetik ind i en bredere teologi- og filosofihistorisk sammen-
hæng. Karlsen påviser, at der alle forskelle til trods foreligger et tankevæk-
kende slægtskab mellem Kemp og Badiou – både hvad angår nogle af 
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deres væsentligste intellektuelle inspirationskilder, særligt Marx og Sartre, 
og i forhold til en række af de centrale begreber og ideer, først og fremmest 
begreberne ‘begivenhed’, ‘troskab’ og ‘subjekt’. Der peges dermed på, at 
Kemps tanke om kristendommen som en poetisk begivenhed fortsat sy-
nes at være relevant, idet den kan bruges som løftestang for en gensidigt 
inspirerende dialog mellem teologien og den aktuelle kontinentale filosofi.

I antologiens anden artikel diskuterer Niels Mattsson Johansen Kemps 
forhold til Hegel. Johansen argumenterer for, at Kemps teologiske antro-
pologi i højere grad, end Kemp eksplicit giver udtryk for, er inspireret af 
Hegel. Således forudsætter Kemp med den hermeneutiske filosofi, som 
har rødder i Hegels tænkning, at mennesket grundlæggende er gjort frem-
med for sig selv, og at det kun kan opnå en foreløbig og ufuldstændig 
selvforståelse eller selvbevidsthed ved at gå omvejen over kulturens myter, 
fortællinger og symboler. Samtidig kritiserer Johansen dog Kemp for ikke 
at følge Hegel hele vejen, især i socialfilosofisk henseende. Mens Hegel 
opfatter staten som den nødvendige forudsætning for frihed i form af bor-
gernes gensidig anerkendelse af hinanden, forbliver Kemp ifølge Johansen 
mistænksom ikke kun over for staten som kærlighedens og frihedens fæl-
lesskab, men i det hele taget over for muligheden for gensidig anerken-
delse. Denne afstandstagen til Hegel har imidlertid afgørende teologiske 
konsekvenser. For som Johansens fremstilling indikerer, har Kemp svært 
ved at stille noget op med både forsonings- og treenighedslæren, som ellers 
netop har haft en helt central placering i protestantisk teologi, særligt de 
seneste fyrre år.

Kemp har altid forholdt sig kritisk til Kierkegaard. Det er udgangs-
punktet for Pia Søltofts bidrag, der diskuterer to væsentlige punkter i 
Kemps kritik: for det første Kierkegaards manglende adskillelse af sin fæ-
nomenologiske tilgang fra sin teologiske antropologi; for det andet hans 
opfattelse af inkarnationen som et paradoks. På baggrund af en nærlæs-
ning af Kierkegaards syn på lidenskab, kærlighed, Gud og myte belyser 
og vurderer Søltoft rækkevidden af Kemps kritik på en måde, der skaber 
en dialog mellem de to filosoffer, som konstruktivt formår at fremhæve 
de væsentlige overensstemmelser. Som en imødekommende korrektur til 
Kemps kritik fremhæver Søltoft sammenhængen snarere end modsætnin-
gen mellem det humane og kristne i Kierkegaards antropologi, mens pa-
radokset betones som den grænse, fornuften støder imod, og som netop 
derfor kræver fantasi og myte for at blive forståelig. Ydermere peger Søl-
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toft overraskende på Kierkegaard som en overset ressource i den aktuelle, 
“postmoderne” debat om lidelsens problem og Guds almagt, en debat, 
også Kemp eksplicit forholder sig til i indledningen til den nye udgave af 
Engagementets poetik.

Anders Eyvind Nielsen behandler i sit eksegetiske bidrag, hvad man må-
ske kunne kalde kronjuvelen i Kemps teologi, nemlig det såkaldte Kristus-
poem. Nielsen argumenterer for, at Kemp har en meget stærk og overbe-
visende sag, når han udlægger Kristuspoemet – sådan som det sprogligt er 
blevet formidlet i hymnen i Filipperbrevet – som en inkluderende, eskato-
logisk vision, som bedst (eller måske kun) lader sig udtrykke i metaforisk 
og billedligt sprog. Som eskatologisk vision tager kristendommen således 
i udgangspunktet form af en “håbets symbolik”, et billedsprog, hvis se-
mantiske funktion er at skabe håb og livsmod på trods af alt det mørke 
og destruktive i tilværelsen. Selvom Nielsen forsvarer Kemps tolkning af 
“poemet” og dermed understreger den blivende betydning deraf, påpeger 
han dog samtidig, at der i Filipperbrevet eksisterer en spænding mellem 
på den ene side den inkluderende og universelle eskatologi i den hymne, 
Paulus citerer, og som Kemp baserer sig på, og på den anden side Paulus’ 
egne betragtninger, der peger i en mere ekskluderende og partikularistisk 
retning.

Lars Sandbecks artikel forsøger at afdække, hvilke teologiske begræns-
ninger Kemps mytisk-poetiske kristendomsopfattelse rummer. Ifølge 
Sandbeck må man i sin vurdering af Engagementets poetik for det første 
huske på, at der er tale om et ufuldstændigt og derfor mangelfuldt værk, 
som langtfra er i stand til at adressere samtlige problemer og udfordringer, 
teologien står over for. For det andet – og teologisk set mere betænkeligt 
– hævder Sandbeck, at Kemps teologi i for høj grad læner sig op ad en 
kantiansk position, hvilket nærmest umuliggør, at teologien kan nå frem 
til at tale om Guds væsen. Idet Kemp insisterer på, at der kun kan tales om 
Gud i mytisk-poetisk sprog, bliver gudstanken uundgåeligt opfattet som 
en sproglig konstruktion, som ikke kan gøre krav på at blive taget alvor-
ligt som noget, der henviser til en virkelighed hinsides den menneskelige 
fortolkning. Med Grosbøll-sagen som eksempel argumenterer Sandbeck 
endvidere for, at teologien i dag netop står over for den udfordring at le-
vere en troværdig ontologisk tale om Gud, men idet Engagementets poetik 
ikke uden videre kan bidrage til dette, har den kun en meget begrænset 
relevans for den systematisk teologiske tænkning i dag.
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Den “sproglige vending”, som Engagements poetik var med til at introdu-
cere i dansk teologi, kan man ikke undgå at forholde sig til, også selvom 
der i teologien og filosofien sidenhen har været adskillige nye vendinger. 
I sit bidrag bekræfter Carsten Pallesen, at den sproglige og narrative ven-
ding spiller en central rolle for moderne teologi. Men det er ifølge Pallesen 
i den forbindelse af afgørende teologisk betydning, hvor vægten lægges i 
forståelsen af sproget. Med afsæt i Roman Jakobsons distinktion mellem 
metafor og metonymi peger Pallesen på, at der hos Kemp er en tendens 
til at give en bestemt side af sproget forrang, nemlig fortællingen, meta-
foren, det mundtlige ord, det indre, ligheden. Dette sker på bekostning 
af en anden side: strukturen, metonymien, skriften, det ydre, forskellen. 
Uden et stærkt blik for denne dimension mister man, hævder Pallesen, 
sansen for sprogets gentagende, fordoblende, hakkende, selvsaboterende 
karakter, eller kort sagt, sansen for sprogets evne til at yde modstand. 
Pallesen læser Kemps opgør med Rudolf Bultmanns afmytologiserings-
projekt i forlængelse af denne betoning af den harmoniske, narrative side 
af sproget. Samtidig kritiserer han Kemp for at overse de teologiske og 
politiske faldgruber, der er forbundet med en re-mytologisering, blandt 
andet herligheds- og heltedyrkelse, som også er kendetegnende for dele af 
det kulturkristne miljø i dag.

Antologien rundes af med et bidrag af Anders Kjærsig, som læser En-
gagementets poetik i homiletisk perspektiv. Kjærsig tager således stilling 
til afhandlingens praktiske anvendelighed i pastoral sammenhæng. Kan 
afhandlingens systematisk teologiske tanker overhovedet fungere som in-
spiration i prædikenmæssig henseende? Idet Kemp ikke selv har gjort sig 
overvejelser over det at prædike, inddrager Kjærsig forskellige prædiken-
teorier, som kan hjælpe med at udlede de implicitte homiletiske elementer, 
som måtte findes i Engagementets poetik. Kjærsig tager afsæt i Kemps her-
meneutiske idé om, at forståelse og mening opstår i kraft af en lytteakt, 
og han bringer denne idé i spil i forhold til en form-sensitiv homiletik, der 
understreger, at den gode prædiken ikke blot skal respektere indholdet af 
den tekst, der skal prædikes over, men i endnu højere grad også tekstens 
form og kommunikative stil. Kjærsig eksemplificerer teorien i forhold til 
eskatologisk-apokalyptiske tekster i Det Nye Testamente, og viser, hvor-
dan en lytten til “den apokalyptiske stemme” kan udmønte sig i en præ-
diken, der respekterer denne særegne sprogform. Ifølge Kjærsig har den 
poetiske og æstetiske tilgang længe været en naturlig del af homiletikken, 

Kristendom og engagement - Indhold.indb   10 26-08-2014   13:33:48



11

Introduktion: Engagementets poetik til debat

hvorfor Engagementets poetik ikke kan siges på det punkt i dag at tilføje 
noget nyt. Til gengæld fremhæver Kjærsig, hvordan afhandlingen fortsat 
kan yde bidrag til den nødvendige refleksion over homiletikken som teo-
logisk disciplin.

De forskellige bidrag i denne bog skulle gerne kunne læses uafhængigt af, 
om man er i besiddelse af et indgående kendskab til Engagementets poetik. 
Af hensyn til læsere, der ikke på forhånd er bekendte med værket, vil vi 
dog i det følgende give en kort, overordnet præsentation.

Præsentation af Engagementets poetik: anliggende og indhold

Kemp har selv redegjort for, hvad anliggendet for hans afhandling var. 
I sin indledningsforelæsning fra doktorforsvaret den 4. september 1973 
forklarede han således, at han ønskede at:

løse den udtrykskrise, som kristne mennesker i dag befinder sig i. Det 
gælder i særdeleshed om at prøve at redde den systematiske teologi fra 
den opløsning, der […] har været ved at ske i de senere år. Det tra-
ditionelle dogmatiske sprog synes mindre og mindre at kunne klare 
sin opgave, der er at fremstille kristendommen på nutidig måde. Den 
egentlige mening med arbejdet har altså været at give et bidrag til, at 
kristendommen ikke mere fremtræder som en tvivlsom affære eller 
simpelthen som forældet eller bagstræberisk, men spiller en afgørende 
rolle som faktor i vor tids kulturelle univers (Kemp 1974, 11).

Ifølge Kemp skyldes kristendommens udtrykskrise og den systematiske 
teologis tendentielle opløsning i vid udtrækning teologien selv. Teologien 
har alt for længe isoleret sig fra det øvrige samfund, barrikaderet sig i sin 
egen ghetto, hvor man som teolog har kunnet dyrke et indforstået sprog 
uden hensynstagen til kulturens eskalerende traditionstab. Traditionsta-
bet indebærer blandt andet, at flere og flere enten ønsker at afskaffe teolo-
gien, eller at de helt er holdt op med at interessere sig for teologi – hvis de 
da overhovedet længere ved, hvad teologi er for noget. Det er med andre 
ord kristendommens aktuelle udtrykskrise og den deraf følgende margi-
nalisering og eventuelle opløsning af den teologiske videnskab, som Kemp 
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havde sat sig for at løse med sin afhandling. Han ville intet mindre end at 
redde kristendommen og teologien fra at gå under i den moderne verden.

Engagementets poetik udgør et væsentligt element i dette redningsfor-
søg, men Kemp havde udtænkt en større sammenhæng, som bogen skulle 
indgå i: et firebindsværk om engagementets hermeneutik/teori. Den ind-
leverede afhandling bestod af to bind: først en filosofisk refleksion over 
menneskets væren-i-verden, kaldet Engagementets patetik, og derpå, bind 
to, den teologiske grundlagsrefleksion over kristendommens oprindelig 
mytiske sprog kaldet Engagementets poetik. Herfra ville Kemp være gået vi-
dere med udviklingen af et sammenhængende filosofisk-teologisk system 
ved først at skrive bind 3, der formentlig skulle have heddet Engagementets 
dogmatik, og afsluttende bind 4, Engagementets etik eller Engagementets 
politik. Disse to sidste bind fik han aldrig skrevet, og vi er derfor kun i 
besiddelse af ca. halvdelen af Kemps afhandling i dag.

Kemp ville med sin afhandling redde kristendommen og den systema-
tisk teologiske tænkning fra at gå i opløsning. Ifølge Kemp kan teologiens 
krise i moderniteten kun overvindes, hvis teologien formår at blande sig 
i samfundsdebatten og gå i dialog med de øvrige videnskaber. I indled-
ningsforelæsningen hævdede han derfor:

[…] hvis den systematiske teologi […] skal have nogen chance for at 
overleve på vore universiteter og andetsteds, er vi tvunget til at bryde 
ud af det snævre og indelukkede rum, hvor man kun forholder sig til 
den teologiske tradition og ikke til samtidens tænkning. Behovet for 
at bryde ud føles i dag af mange unge teologer. Det er måske grunden 
til, at dogmatikere i klassisk forstand er næsten uopdrivelige i min ge-
neration. Vi har nemlig opdaget, at teologiens krise ikke kan overvin-
des uden en dialog med især Marx, Nietzsche og Freud, og at denne 
dialog ikke blot må føres som tidligere i randområderne af teologien 
(i den såkaldte ‘religionsfilosofi’, hvor tvivlsomme teologer kan få lov 
til at udfolde sig), men i selve teologiens centrum […] I stedet for at 
trække os tilbage bag lukkede døre af teologisk eller kirkelig art, bør 
vi derfor opsøge modstanderen og […] støtte os til ham, slå følge med 
ham (Kemp 1974, 18).

For at overleve – men også for at få skærpet sin egen tænkning og selv-
forståelse – må teologien være i stand til at gå i dialog med samtiden og 
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samtidens tænkning, dvs. blande sig i debatten, ikke kun den kirkelige 
debat, men også samfunds- og kulturdebatten. Kemp nævner de tre store 
religionskritikere Marx, Nietzsche og Freud. Men man kunne også nævne 
Hegel, Kierkegaard, Alain Badiou og andre. Hvad Kemp ikke nævner – 
sikkert fordi det var åbenlyst – er, at han i høj grad udviklede sin teologi i 
dialog med den nyeste sprogfilosofi fra strukturalismen, hermeneutikken, 
pragmatismen og fænomenologien.

Særligt på grund af denne sprogfilosofiske forankring kom Engagemen-
tets poetik til at markere et paradigmeskifte i dansk teologi. Kemp er den 
første narrative teolog herhjemme; han var den første til at foretage en 
remytificering af kristendommen. I starten af 1980’erne fulgte andre teo-
loger trop, blandt andre Johannes Sløk med bogen Det religiøse sprog og 
Svend Bjerg med afhandlingen Den kristne grundfortælling.

Sat på kort formel repræsenterer Engagementets poetik en kristen eksi-
stens-hermeneutik. Der er tale om eksistens-hermeneutik, for så vidt som 
det er Kemps bærende antagelse, at mennesket henter meningen med sin 
tilværelse fra sproget, fra myter og andre livsorienterende diskurser. Så-
danne livsorienterende, meningsskabende diskurser transcenderer daglig-
sproget og den almindelige, beskrivende dimension af sproget. Når der 
skabes mening, overskrider sproget sanseerfaringen gennem en fortolk-
ning af virkeligheden, der kræver fantasi. Der er med andre ord tale om 
et poetisk sprog, dvs. et visionært, skabende sprog, der formår at udlægge 
den menneskelige eksistens på en sammenhængende, meningsfuld måde. 
Poetik – i Kemps betydning – er ganske enkelt læren om det sprog, der 
skaber eksistentiel mening og frembringer et orienteringsgrundlag for 
menneskets engagement. En anden betegnelse for det sprog er, at det er et 
mytisk eller et mytisk-poetisk sprog. Aristoteles definerede en mythos som 
en fortælling, et narrativt, afrundet forløb, der rummer en dybere mening. 
Kemp følger for så vidt Aristoteles’ definition, men han går et skridt videre 
og tilføjer, at myten er fundamentalpoesi, dvs. myten er den grundlæg-
gende, oprindelige frembringelse af en meningsfuld tilværelsesforståelse. 
Tager vi myten væk, fortrænger vi det mytiske udtryk, fortrænger vi også 
den meningsfuldhed, myten bringer med sig ind i verden. Tilværelsen 
afpoetiseres, dvs. den tømmes for den meningsgivende, livsorienterende 
fortolkning.

Og så er Engagementets poetik en kristen eksistens-hermeneutik. Den er 
kristen, fordi Kemp i det nye testamente – eller nærmere bestemt i det 
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såkaldte Kristuspoem, digtet eller myten om Kristus – finder en konkret 
udgave af et sådant mytisk-poetisk sprog, som rummer en sublim eksi-
stensudlægning, der kan give mennesket et meningsfuldt livsindhold. Kri-
stendommen er med andre ord ikke i første omgang en lære eller en tro, og 
da slet ikke et personligt møde med Gud, men et mytisk digt, en visionær 
fortælling, der tilbyder mennesket en livsmening, det ikke er i stand til at 
finde ved egen kraft.

Men kristendommen er tillige en myte af en særlig art, hævder Kemp. 
Myter skildrer almindeligvis begivenheder, der foregår uden for tiden, el-
ler i tiden forud for menneskehedens historie. Men i en videreførelse af 
den hebræiske historieopfattelse indfører den tidligste kristendom en ny 
type myte, en myte, der ikke skildrer en præhistorisk hændelse, men en 
begivenhed i tiden, en historisk begivenhed med mytiske dimensioner. 
Det drejer sig om Kristusmyten – eller Kristuspoemet, som Kemp kalder 
det. Dette digt er opstået som en sprogbegivenhed, hvilket vil sige, at kri-
stendommens oprindelse grunder i skabelsen af et nyt sprog, en ny retorik, 
en ny eksistensfortolkning. Den oprindelige kristne vision, Kristuspoe-
met, svarer til det såkaldte kerygma, dvs. det oprindelige kristne budskab, 
som muligvis går tilbage til Jesus selv, men som i hvert fald på et meget 
tidligt tidspunkt er opstået i kredsen af Jesus-tilhængere. 

Kemp kalder poemet for “billedet imod døden” og for “håbets symbo-
lik”, netop fordi den oprindelige kristne vision er visionen om en virke-
lighed, i hvilken den fornedrelse, der finder sted i døden, bliver fortolket 
som en ophøjelse, dvs. som opstandelse. Men opstandelsen er netop ikke 
at forstå som en faktuel hændelse, men som en forestilling eller en vision, 
der i mytisk-poetisk sprog udtrykker en forståelse af den menneskelige 
eksistens og en vision for engagementet.

De første reaktioner på afhandlingen tilbage i 1970’erne var i det store 
og hele overvældende. Dagen efter forsvaret bragte Politiken en reportage 
om hændelsen – ikke et eller andet forkølet sted midt inde i bladet, men 
på selve forsiden. “Da filosofi blev til en begivenhed”, stod der med store 
bogstaver. Der burde selvfølgelig have stået “Da teologi blev til en begi-
venhed”, men artiklens forfatter, Henrik Stangerup, kunne ikke fordrage 
teologi og kunne derfor ikke få sig selv til at bruge ordet. Det hører dog 
alligevel i den grad til sjældenhederne, at dagspressen interesserer sig for, 
hvad der foregår på det teologiske fakultet. Doktorafhandlinger bliver 
stort set aldrig bemærket, sikkert fordi de er så specialiserede og indfor-
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ståede, at de færreste af avisens læsere er i stand til at mobilisere bare en 
lille smule interesse for emnet. Men Kemps teologiske afhandling kom i 
avisen, på forsiden. Og ikke bare i en hvilken som helst avis, men i den 
avis, der mere eller mindre blev grundlagt med henblik på at afvikle kri-
stendommen i Danmark. Artiklen i Politiken roser Kemp for at gøre den 
teologiske tænkning relevant igen ved, som der står, at gøre den til “en 
aktiv tænkning, der indoptager moderne filosofi, sprogvidenskab, psyko-
analyse og meget andet”. Stangerup er tydeligvis også imponeret over, at 
Kemps afhandling “kunne få de to franske tænkere og professorer Roger 
Mehl og Paul Ricoeur til at møde op og opponere. Ikke mindst de to var 
med til at gøre Peter Kemps forsvar til en sand begivenhed”.

Da Kemp et års tid efter forsvaret udgav den danske version af Engage-
mentets poetik, gav det anledning til en lang række anmeldelser i aviser og 
fagtidsskrifter. Lad os nævne en enkelt. I midten af 1960’erne havde Jo-
hannes Sløk givet Kemp en noget gennemsnitlig karakter for hans speciale 
samt en bemærkning om, at hvis han ville have en højere karakter, kunne 
han jo bare tage til København. Men i 1974, da afhandlingen var antaget 
og udgivet på dansk, var tonen en anden. Den 14. november havde Sløk 
en lang kronik i Politiken med titlen “Peter Kemps udfordring”. Her roser 
han Kemp for at være yderst original og giver derpå en ekstremt positiv 
anmeldelse af Engagementets poetik. Sløk runder kronikken af med føl-
gende bemærkninger, som vi også vil runde denne introduktion af med:

Kemp er en næsten konsekvent provokerende person. Han lister ikke 
forsagt ind i kredsen af forskere, men han anbringer sig med bevidst 
selvfølgelighed midt i kredsen og anmoder om forsamlingens op-
mærksomhed […] Der er noget næsten ellers forglemt, noget klas-
sisk over holdningen: Den originale tænker, der nu i sit omfattende 
system vil løse de hidtil uløste problemer, vil løse verdensgåden. Det 
beundringsværdige er, at Kemp har formået at gøre det uden et eneste 
øjeblik bare at strejfe det latterlige. Man står notorisk over for et værk, 
der griber filosofiens og teologiens sag an fra en ny og i hvert fald ikke 
aldeles ufrugtbar synsvinkel […] Det betyder, at man må tage Kemp 
alvorligt og på ordet […] Dette her kan man nemlig ikke blot afvise 
eller negligere eller trække på skuldrene ad. Kemp har stillet filosofien 
og teologien over for en udfordring, og hvis filosofien og teologien 
vælger at lade som ingenting, er det virkelig ikke Kemps værk, det er 
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kompromitterende for. De kompromitterede størrelser vil være filoso-
fien og teologien hertillands, der lod en god lejlighed til igen at tænke 
fundamentalt gå fra sig (Sløk 1974).

Her fyrre år efter udgivelsen af Engagementets poetik på dansk og i anled-
ning af dens genudgivelse vil vi med denne bog følge Sløks formaning og 
forsøge at tage Peter Kemps udfordring op.
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