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“… for at kunne måle den mod andre, tidligere eller kommende, 
moraliteter, må man gøre som en vandrer, der vil vide, hvor høje 
tårnene er i en by: han forlader byen.”

Friedrich Nietzsche
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Indledning

Med denne bog gives der eksempler på fire fremtrædende 
filosofiske positioner, der har bidraget til religions vigende 
indflydelse i moderne tid og samtidig anvist veje for en 
rekonstruktion af religion og religiøs tro. Bogen indehol-
der fire korte tekster af henholdsvis David Hume, Imma-
nuel Kant, Friedrich Nietzsche og Ludwig Wittgenstein. 
Teksterne er ledsaget af en indledning til deres indhold og 
sammenhæng. Typisk for Hume, Kant, Nietzsche og Witt-
genstein er, at de sideløbende med deres kritik af religion 
skitserer måder, hvorpå religion kan fastholdes. De hævder 
hver især filosofiens uafhængighed af etablerede religiøse 
traditioner, og Hume, Nietzsche og Wittgenstein er alle 
enige med Kant i, at “vor tidsalder er i egentligste forstand 
en tidsalder af kritik, som alt”, heriblandt religion, “må 
underkaste sig”. Men af det forhold, at de understreger fi-
losofiens selvbestemmelse og udøver kritik af religion, føl-
ger ikke, at de er anti-religiøse. De reflekterer indgående 
over religion og religiøse spørgsmål, og de udøver kritik 
af bestemte former for religion og religiøs tro. Sideløbende 
hermed skitserer de beskrivelser af religion og religiøs tro, 
som er forenelige med deres egne filosofiske analyser og 
antagelser. Forhåbentlig kan denne bogs indledninger og 
tekster pege på aspekter og detaljer, der nuancerer de vante 
håndfaste fremstillinger af Humes, Kants, Nietzsches og 
Wittgensteins behandling af religion. Bogen er tænkt som 
en opfordring til læseren om at gå videre ad samme spor 
og fastholde blikket på disse filosoffers kritiske analyser og 
genbeskrivelser af religion. I så henseende er de følgende 
sider et oplæg til en videre samtale.
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Med bogens sammenstilling af Hume, Kant, Nietzsche 
og Wittgenstein må deres afgørende og indbyrdes forskelle 
ikke overses eller tilsidesættes. De adskiller sig markant 
fra hinanden på flere væsentlige måder. De står i hver de-
res filosofiske tradition, nemlig i henholdsvis den klassiske 
empirisme (Hume), den transcendentalfilosofiske (Kant), 
en naturalistisk livsfilosofisk (Nietzsche) og i den sprog-
filosofiske tradition (Wittgenstein). Men med bogen bely-
ses en af de mange familieligheder mellem dem. De deler 
nemlig flere af de problemkredse og konklusioner, som 
Hume sætter på den nyere religionsfilosofis dagsorden. 
Således tager de eksempelvis alle afstand fra og opstiller 
hver deres modmyte til den religiøse lære om, at menne-
sket er skabt i Guds billede. De betragter religion og re-
ligiøs tro som en funktion af menneskets psyke, fornuft 
og livsførelse. De peger på religions flertydige karakter og 
flerfunktionelle brug. Og de gør eksempelvis også op med 
antagelsen af, at mennesket er i besiddelse af en uforgæn-
gelig sjælelig kerne, som skulle garantere et liv efter døden.

Bogens sammenstilling af de fire filosoffer antyder sam-
tidig muligheden af en særlig synsvinkel, hvormed det 
øjnes, at den nyere religionsfilosofis afgørende afsæt er 
Hume og ikke, som det ellers sædvanligvis hævdes, Kant. 
Kant er enig med Hume i, at vi bør opgive den traditionel-
le antagelse af, at religions gyldighed og religiøs sandhed 
er et teoretisk anliggende. Begge afviser, at religion kan 
og skal underbygges af videnskab. Med Humes kritik af 
religion varsles den praktiske vending inden for nyere reli-
gionsfilosofi: Skiftet fra opfattelsen af religion som en teo-
retisk antagelse til en beskrivelse af religion, som en prak-
tisk, ikke-teoretisk forholdsmåde. Vendingen og hermed 
idéen om, at religion er et praktisk anliggende, er en cen-
tral præmis hos Hume, Kant, Nietzsche og Wittgenstein. 
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Det er i forlængelse af denne vending, at religion kritise-
res, når den påberåber sig et teoretisk eller videnskabeligt 
grundlag. For Hume er religion forankret i menneskets 
umiddelbare praktiske forholdsmåder. Den er en naturlig 
funktion af den menneskelige psykologi. Hos Kant er re-
ligion afledt af menneskets praktiske, det vil sige moral-
ske, liv. Nietzsche knytter religion til forskellige former for 
livsværdier og -håndteringer, mens Wittgenstein bestem-
mer religion som en praksis, hvis omdrejningspunkt er 
lidenskab og erfaringsforvaltning. Alle fire er enige om, 
at der bør sættes et klart skel mellem videnskabens opga-
ver og formål og den religiøse forholdsmåde. De har såle-
des hver især et bud på, hvad det vil sige, at religion er et 
praktisk anliggende. Kants, Nietzsches og Wittgensteins 
forslag og deres udredningers forudsatte afsæt er Humes 
kritik af den overleverede traditions opfattelse af religion 
som et teoretisk anliggende, hvis udsagns gyldighed kun-
ne underbygges og bevises videnskabeligt. Hume påviser 
manglerne ved denne traditionelle opfattelse og tilbyder i 
stedet en konsekvent psykologisk og historisk anlagt re-
konstruktion af religions opkomst og brug i menneskets 
praktiske livsforhold. Kant, Nietzsche og Wittgenstein vi-
derefører Humes kritiske perspektiv og vending mod det 
praktiske. Kant taler sideløbende med sin kritik af reli-
gionsillusionen om den moralske “livsvandel, der er Gud 
velbehagelig”. Nietzsche peger parallelt med sin kritik af 
de nihilistiske religioner på “den religiøse bejaelse af livet”, 
mens Wittgenstein bestemmer troen som “en lidenskab”, 
der står i kontrast til overtro og visdom. I forlængelse af 
Hume viser Kant, Nietzsche og Wittgenstein, at den prak-
tiske ikke-teoretiske forholdsmåde, vi kalder religion, kan 
antage mange former.
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