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Filosoffernes Paulus, nordiske GT-forskere, gudstjenestens
performative side og den generøse ortodoksi
Dette sidste nummer af årgang 2016 kommer omkring en række af
de teologiske discipliner. I den første artikel behandler Jacob Bliddal
Mortensen den tolkning af Paulus, som den italienske filosof Giorgio
Agamben har fremlagt. Mortensen ser Agambens intensive beskæftigelse med Paulus i et bredere perspektiv, der dels hænger sammen
med en generel interesse for Paulus blandt nutidige filosoffer, dels afspejler det mere overordnede fænomen, der er blevet kaldt “the return
of religion”. For Agamben er Paulus et middel til at tænke filosofisk
og politisk: Paulus er “et privilegeret sted for en egentlig og ægte læsbarhed og begrebslighed”, som den nutidige politiske filosofi har brug
for. Mortensen analyserer Agambens tolkning af 1 Kor 7 og Paulus’
tale om et kald (κλῆσις) og om det liv, der er kendetegnet ved “som
om ikke” (ὡς μὴ, 1 Kor 7,29-31), noget, Agamben forstår som et
messiansk kald, knyttet til forestillingen om en “forandring uden forandring”. Mortensen viser den hermeneutiske kompleksitet i denne
tolkning, der kan forstås som en kronologisk bevægelse fra Paulus til
nutiden eller som en bevægelse fra nutiden ind i Paulus’ tekst. Afslutningsvis rejser Mortensen spørgsmålet, hvordan filosoffernes intense
beskæftigelse med Paulus kan blive anledning til en frugtbar samtale
med den nytestamentlige eksegese.
Den anden artikel, skrevet af Jesper Høgenhaven, er et stykke
forskningshistorie. Perioden 1900-1950 var en blomstringstid for den
gammeltestamentlige eksegese i de skandinaviske lande. Man kan
tale om, at den nordiske forskning i Det Gamle Testamente opnåede
en selvstændig profil i forhold til de tyske og angelsaksiske fagmiljøer.
Artiklen foretager nogle nedslag i periodens skandinaviske forskning
og forsøger at identificere fælles grundtræk: En insisteren på at tage
det komparative religionshistoriske perspektiv seriøst i forståelsen af
Det Gamle Testamente, et udtalt fokus på det kultiske som tolkningsnøgle og endelig en selvstændig udarbejdelse af traditionshistorisk metode. Artiklen slutter med nole tentative overvejelser om sammenhængen imellem disse grundtræk og periodens mere generelle
kulturhistoriske vilkår.
Den tredje artikel tager afsæt i Tenna Mose Rhigers ph.d.-afhandling i praktik teologi: Liturgiens åndedræt – et liturgisk animationsteaterlaboratorium med fokus på udviklingen af en liturgisk teologisk
og performativ tilgang til gudstjenestefejringen, der blev forsvaret ved
Aarhus Universitet i 2016. Artiklen er skrevet af bedømmerne, Marianne Schleicher, Vigdis Aune og Hans Raun Iversen. Rhigers af-
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handling skiller sig markant ud ved delvis at være, hvad der betegnes
som en “produktafhandling”: Dens empiri udgøres af et kursus for
en gruppe præster, der gennem praktisk instruktion i animationsteaterets principper opnår en større indsigt i gudstjenestens performative
aspekt, og interviewes gennem forløbet. Denne praktiske proces dokumenteres fyldigt i form af logbogsnotater, transskriptioner, fotos og
video fordelt på 107 siders bilag og en ekstern harddisk. Trods nogle
kritiske bemærkninger særligt til sider af til afhandlingens teori- og
metodefremstilling fremhæver forfatterne dens status af pionérarbejde. Artiklen indeholder tillige nogle principielle overvejelser over
“produktafhandlinger” som fremtidig mulighed.
Nummeret afsluttes med en artikel af Bent Flemming Nielsen, som
leverer en udvidet anmeldelse af Niels Henrik Gregersens bog Den
generøse ortodoksi. Konflikt og kontinuitet i kristendommen. Artiklen,
der tager udgangspunkt i forfatterens indlæg ved bogpræsentationen
på Det teologiske Fakultet i København i 2016, diskuterer særligt
bogens ortodoksibegreb og spørger bl.a. kritisk til muligheden for at
adskille begrebet fra de kirkelige institutionelle rammer, hvor en skelnen imellem ortodoksi og heterodoksi i praksis kan gøres gældende.
Jesper Høgenhaven
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Giorgio Agambens Paulus og
“the return of religion”
Adjunkt, cand.theol. ph.d.
Jacob Bliddal Mortensen, Aarhus Universitet
Abstract: In recent years, the Italian philosopher Giorgio Agamben has
received more and more attention. Political philosophers increasingly
discuss his political philosophy, and theologians and biblical scholars
discuss his book on Paul and Paul’s letter to the Romans. This article situates the work of Agamben (especially on Paul) within a broader
philosophical and theoretical context. Furthermore, it provides an interpretation of Agamben’s Paul in relation to his concept of “messianism” and in relation to a broad movement within continental philosophy called “the return of religion”. Finally, this article discusses some of
the hermeneutical implications of a “philosophical Paul” or a “Paul of
the philosophers”.
Keywords: Giorgio Agamben – Paul – Return of Religion – Philosophy
and Theology – Messianism – Exegesis – Hermeneutics

1. Baggrund
Den italienske filosof, Giorgio Agamben (1942-), er gennem de sidste
15-20 år blevet kendt i teologiske og nytestamentlige kredse, ikke
mindst på grund af sin bog om Paulus,1 men også på grund af den
generelt voksende interesse for hans filosofiske projekt.2 Hans bøger
1. Giorgio Agamben, Il tempo che resta (Torino: Bollati Boringhieri 2000). Engelsk
oversættelse: The time that remains (Stanford: Stanford University Press 2005)
2. Der er efterhånden mange bøger om Agambens (og de andre filosoffers) Paulus:
Ward Blanton, Displacing Christian Origins (Chicago: The University of Chicago
Press 2007); Ward Blanton & Hent de Vries (red.), Paul and the Philosophers (New
York: Fordham 2013); Arthur Bradley & Paul Fletcher (red.), The Politics to Come:
Power, Modernity and the Messianic (London: Continuum 2010); John D. Caputo
& Linda M. Alcoff (red.), St. Paul among the Philosophers (Indianapolis: Indiana
University Press 2009); Clayton Crockett, Radical Political Theology (New York:
Columbia University Press 2011); Peter Frick (red.), Paul in the Grip of the Philosophers (Minneapolis: Fortress 2013); Douglas Harink (ed.), Paul, Philosophy, and
the Theopolitical Vision (Eugene: Cascade Books 2010); Oliver Marchart, Die politische Differenz (Berlin: Suhrkamp 2010); John Milbank & Slavoj Zizek m.fl. (red.),
Paul’s New Moment – Continental Philosophy and the Future of Christian Theology
(Grand Rapids: Brazos Press 2010); David Odell-Scott (red.), Reading Romans with
Contemporary Philosophers and Theologians (New York: T&T Clark 2007).
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oversættes hurtigt til alle større europæiske sprog, og 7 af hans bøger
er oversat til dansk. Agamben er også ekstremt produktiv. Han har
udgivet ca. 30 bøger, og i de seneste år er der udkommet en bog
om året om alt fra kunstforståelse til moderne politik og krigsførelse,
middelalderens klostervæsen, pornografi, litteratur, etik og religion.
Dette medvirker til at udbrede hans berømmelse, da der ofte bringes
nye perspektiver til og analyser af aktuelle problemer. Den helt store
årsag til, at Agamben blev en filosofisk super-star, skal dog findes i det
faktum, at hans bog fra 1995 om “Homo Sacer og det nøgne liv”3 forudsagde en tendens i moderne politik, der viste sig at blive normen.
Agamben argumenterede for, at moderne politik mest af alt var styret
af undtagelsestilstanden – og at dette havde rødder tilbage i antik
romersk jura.4 Retrospektivt har dette vist sig at være skarpt iagttaget, da vi i forbindelse med stormen Katrina i USA (august 2005) så
USA’s præsident indføre undtagelsestilstand i forsøget på at håndtere
ødelæggelserne, og i skrivende stund er Frankrig i undtagelsestilstand
på grund af terrorangrebet i Nice.
I slutningen af 1960’erne var Agamben en af de få udvalgte personer, der var med til de berømte ““Le Thor” forelæsninger”, Martin
Heidegger (1889-1978) holdt i Provence. De indviede personer gik
længere ture med Heidegger, mens de filosoferede over livet, verden, og væren. Denne oplevelse var skelsættende for Agamben, og
han har selv givet udtryk for, at hvis han ikke havde fået en modgift
mod Heideggers påvirkning, var han blevet en ligegyldig epigon.5 I
1970’erne var Agamben tilknyttet “The Warburg Institute” i London
og blev den italienske udgiver af Walter Benjamins (1892-1940) værker på italiensk. Agambens forhold til Walter Benjamin er forbundet
med mange myter, og en af årsagerne til dette er, at Agamben har
gjort et kæmpekup: Den officielle Benjamin-forskning var længe klar
over, at Benjamin gemte og efterlod nogle af sine værker, inden han
under Anden Verdenskrig flygtede til Spanien og begik selvmord.
Disse skrifter blev aldrig fundet – før Agamben satte sig for at finde
dem. Agamben brugte således flere år på biblioteket i Paris, hvor Ben3. Giorgio Agamben, Homo Sacer: Il potere sovrano e la nuda vita (Torino: Einaudi
1995). Engelsk oversættelse: Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (Stanford:
Stanford University Press 1998). Dansk oversættelse: Homo Sacer: Den Suveræne
Magt og det Nøgne Liv (Aarhus: Klim, 2016).
4. Jf. Giorgio Agamben, Stato di eccezione (Torino: Bollati Boringhieri 2003). Engelsk oversættelse: State of Exception (Chicago: The University of Chicago Press
2005). Dansk oversættelse: Undtagelsestilstand (Aarhus: Philosophia 2009).
5. “I luoghi della vita” radiointerview med Roberto Andreotti og Federico De Melis; RAI Radio Tre, February 8, (2004). Jf. yderligere Leland de la Durantaye, Giorgio Agamben: A Critical Introduction (Stanford: Stanford University Press 2009),
303-311.

Giorgio Agambens Paulus og “the return of religion”

245

jamin holdt til, indtil han fandt to af Benjamins værker. Disse værker
ejer Agamben, og han opbevarer dem i en bankboks og nægter at
udlevere dem til det officielle Walter Benjamin-selskab. Han har dog
affotograferet dem og anvender dem (selvfølgelig) i sin forskning og
filosofi. En af de tekster, Agamben fandt, er de såkaldte historie-filosofiske teser, som han også anvender i det afsluttende kapitel i sin bog
om Paulus. I den tekst, Benjamin nåede at udgive eller videregive,
var der 15 teser, men i det eksemplar, Agamben fandt på biblioteket i
Paris, havde Benjamin tilføjet en 16. tese. Agamben gør naturligvis et
stort nummer ud af, at han er i besiddelse af en helt særlig kildetekst.
Dette passer utrolig godt til hans tænkning, der er meget fokuseret på
filologisk metode, nærlæsning og originalsprog.
Hele Agambens politiske projekt kan siges at udgøre den ene søjle
i hans forfatterskab. Den anden søjle udgøres af hans “messianske”
tænkning, der både omhandler sprog, væren, historie og religion.
Kommentatorer har med rette påpeget, at Agamben arbejder ud fra
to arkiver, et græsk og et latinsk. Det latinske er juridisk-politisk, og
det græske er kristent-messiansk-ontologisk.

2. Nutidig kontekstualisering af Agamben
og “the return of religion”
I løbet af de sidste 10-20 år er der inden for filosofi, kritisk teori, og
i den mere generelle offentlige debat fremvokset en stigende interesse
i sproget og traditionen omkring religion, teologi og Paulus. Denne
trend er kommet bag på mange teoretikere i betragtning af den kritiske medfart religionen har modtaget i løbet af de sidste 100 år i
marxistisk, sociologisk, og psykologisk teori. Dette kan anskueliggøres gennem nogle af de forskellige religionskritiske mottoer:
−−
−−
−−
−−
−−

Religion er sandhed i løgnens klæder (Schopenhauer).
Religion er antropologi forklædt som teologi (Feuerbach).
Religion er ideologi og falsk bevidsthed (Marx).
Religion er infantile neuroser (Freud).
Religion er det meningsløse udtryk for følelser udbredt af metafysikere uden poetisk eller musikalsk talent (Carnap).
−− Religion er en kategorial fejlslutning (Ryle).
−− Religion er en livsform (Wittgenstein).
Overordnet kan man sige, at disse tænkere har reduceret religionen
til noget, den viste sig ikke at være ifølge sine manifestationer. Derfor
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er det nok heller ikke så underligt, at religionen overlevede alle disse
angreb og øjensynligt trives og er på fremmarch – oven i købet også
som et teoretisk værktøj. I 2005 erklærede den amerikanske teoretiker Stanley Fish, at religionen i fremtiden ville opnå den samme kritiske og ordnende funktion, som teori har haft tidligere.6 Derfor er det
ikke så underligt længere, at filosoffer, litteraturteoretikere, sociologer
og andre kritiske tænkere har vendt sig til religionen og Paulus som et
værktøj eller en metode til at italesætte nogle af de vigtigste spørgsmål
i vor tid.7 Her i Danmark har professor Ole Wæver på Statskundskab
på Københavns Universitet formået teoretisk at kapitalisere på religion i sikkerhedspolitik og international politik. Religion og Paulus
er dermed blevet en komparativ position, hvor man kan forhandle
om politiske problemer. Nogle har benævnt denne trend “the return
of religion”; og jeg er ganske enig i en sådan forståelse.8 For Agambens vedkommende deltager han i en overordnet “return of religion”
sammen med forfattere som Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Emmanuel Levinas, Maurice Blanchot, Jean-Luc Marion, Talal Asad,
Gil Anidjar, Slavoj Zizek, Michael Hardt & Antonio Negri, Gilles
Deleuze, Paul Ricoeur, Jan Asmann, Jürgen Habermas, Philippe
Lacoue-Labarthe, Eric Weil, Michel de Certeau, og sikkert også flere
andre.
Ud over den mere generelle “return of religion”, kan Agamben siges
at deltage i en mere snæver cirkel af forfattere, der specifikt har fokuseret på Paulus. Og her bliver det rigtig interessant for eksegeterne.
Størstedelen af disse forfattere anser Paulus for at være stifter af kristendommen, og i kraft af dette finder de ham fascinerende som en
af de store stiftere af Vestens største religion. Denne gruppe af forfattere indeholder folk som Alain Badiou, Stanislas Breton, Michel Foucault, Pier Paolo Pasolini, Jacques Lacan, Gilles Deleuze, Jacob Taubes, Slavoj Zizek, Jean-Michel Rey, Jean-François Lyotard, Martin
6. Stanley Fish, “One University under God”, The Chronicle of Higher Education
1/7 (2005).
7. Jeg nævner her blot nogle få: Talal Asad, Genealogies of Religion (Baltimore: The
Johns Hopkins University Press 1993); Gill Anidjar, The Jew, the Arab, a History
of the Enemy (Stanford: Stanford University Press 2003); Jan Assman, The Price
of Monotheism (Stanford: Stanford University Press 2010); Jean-Luc Marion, God
Without Being (Chicago: The Chicago University Press 1991 [1982]); Dominique
Janicaud (red.), Phenomenology and the “Theological Turn” (New York: Fordham
University Press 2000); Jacques Derrida & Gianni Vattimo (red.), Religion (Cambridge: Polity Press 1998).
8. Jf. Hent de Vries, Philosophy and the Return to Religion (Baltimore and London:
The Johns Hopkins University Press 1999); John Roberts, “’The Returns to Religion:’ Messianism, Christianity and the Revolutionary Tradition. Part I: ‘Wakefulness to the Future’”, Historical Materialism 16 (2008).
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Heidegger, John Milbank, Eric Santner og sikkert flere andre. Denne
“turn to Paul” eller “return of the Apostle” er en voksende bevægelse,
og den er både blevet kaldt “the Pauline passage,” “the profit of Paul”
og “the Paul-effect”.9 Derfor er der også flere og flere, der taler om en
“filosoffernes Paulus”.10 I mit eget arbejde med dette felt har jeg dannet en neologisme, der sammenfatter det politiske engagement med
interessen for Paulus. Jeg kalder disse tænkere for “Paulitics”.
I mit arbejde med Agambens og filosoffernes Paulus har det været
vigtigt at understrege, at deres læsning eller anvendelse af Paulus ikke
er styret af en eller anden obskur, eksklusiv eller avantgarde forståelse
af politik og det politiske. Der er ingen af de tænkere, jeg har beskæftiget mig med, der retfærdiggør deres arbejde med Paulus gennem
en kryptisk eller kompliceret forvandling af politisk filosofi, som vi
traditionelt set kender den. Paulus smugles ikke skjult med ind ad
bagdøren i en anden sags tjeneste. Faktisk fungerer filosoffernes fascination af Paulus (og religion) lige omvendt: Paulus anses for at udgøre
et privilegeret sted for en egentlig og ægte læsbarhed eller begrebsliggørelse af nutidig politisk filosofi, som vi kan kalde vor tids etiskpolitiske diskurs. For disse forfattere bliver Paulus den store tænker af
den etisk-politiske position, der udgør den vigtigste tilskyndelse eller
drivkraft i “the return of religion”. Religionen vender dermed tilbage
til og invaderer den offentlige og politiske sfære, men den gør det i
etikkens og politikkens tjeneste.

3. Agambens forståelse af sin egen tænkning og religion
Generelt kan Agambens tænkning siges at være situeret i forlængelse
af “the return of religion.” “The return of religion” omhandler gentagelsen eller tilbagevendingen af særlige religiøse og teologiske motiver, der omhandler et generelt eller systematisk problem – måske oven
i købet det egentlige og generelle problem for moderne kontinental filosofi. Problemet omhandler en “rastløs” eller “hvileløs” relation mellem religion og filosofi – eller hvordan religion invaderer filosofiens
9. Jf. Julia Reinhard Lupton, “Ablative Absolutes: From Paul, to Shakespeare”, Paul
and the Philosophers, red. Ward Blanton & Hent de Vries (New York: Fordham
2013), 288.
10. Jf. Blanton & de Vries 2013; Caputo & Alcoff 2009; Frick 2009. Udover moderne filosoffer, der har skrevet om Paulus, har andre filosoffer i historien også beskæftiget sig med Paulus. Det gælder fx Baruch Spinoza (1632-1677), John Locke
(1632-1704), Imannuel Kant (1724-1804), Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781),
Friedrich Nietzsche (1844-1900), Sigmund Freud (1856-1939), Carl Schmitt (18881985), Martin Heidegger (1889-1976) og Jacques Lacan (1901-1981).
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sfære. Relationen mellem disse to discipliner eller sfærer har ofte været kompleks og paradoksal, særlig i moderne filosofi, men jo fx ikke
i meget tænkning fra Middelalderen. Det at kunne påpege en “rastløs
relation” i moderne kontinental filosofi bevidner en lejlighedsvis urolig, utilpas eller usikker relation mellem immanens og transcendens,
nærvær og fravær, menneskeligt og guddommeligt. Fra et historisk
– og teologisk – perspektiv fremstår påstanden om en rastløs relation
mellem filosofi og teologi relativt ordinær; men en påpegning af en
sådan spænding i moderne kontinental- og politisk filosofi, og altså
også i Agambens filosofi, har radikale implikationer for Agambens
tænkning om religion, messianisme, og Paulus.
Da Agamben i et interview i 2005 blev spurgt om, hvordan han
forstod sin egen filosofiske løbebane, og hvorfor han så ofte vendte
tilbage til teologiske og religiøse motiver, svarede han.
I think it is only through metaphysical, religious, and theological paradigms that one can truly approach the contemporary – the political
– situation.11

Indledningsvist kan vi altså påpege en snæver relation mellem religion og politik men også, at Agamben indskriver en forklaringsmæssig kraft i både religion og politik. Denne kombination løber som
en rød tråd gennem hele Agambens tænkning og også hans arbejde
med Paulus. Men det er også værd at bemærke en anden ting i citatet, nemlig at to forskellige accentueringer er mulige: Vi kan både
fokusere på det religiøst-teologiske og det nutidigt-politiske – og altså
både på et “græsk” og et “latinsk” perspektiv, eller et juridisk og et
messiansk. Men Agamben siger videre i interviewet:
My books … are confrontations with theology. Walter Benjamin once
wrote: my relation to theology is like that of blotting paper to ink. The
paper absorbs the ink, but if it were up to the blotting paper, not a single
drop would remain. This is exactly how things stand with theology. I
am completely steeped in theology, and so then there is no more; all the
ink is gone.12

Pointen med at bringe dette citat er påpegningen af, at Agamben
i sin tænkning absorberer blækket, der er teologi (og religion, messianisme, og Paulus) i sådan en grad, at der ikke er mere teologi eller
Paulus tilbage. Hans tænkning absorberer teologien fuldt ud, så intet
11. “Der Papist ist ein weltlicher Priester”, interview med Abu Bakr Rieger i Literaturen (Berlin, juni 2005), 21-25.
12. Ibid.
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forbliver tilbage på papiret. Teologien og Paulus er der altså, men
er der alligevel ikke. Teologien er nærværende i kraft af et fravær,
og teologien løber neden under det hele som en understrøm. Det er
netop denne forestilling om en rastløs relation mellem overflade og
dybde, filosofi og teologi/eksegese, der konstant er på spil i Agambens
tænkning, og som gør at han repræsenterer “ the return of religion”.
I det omfang, teologien hele tiden er underneden og kun er nærværende som et fravær, så er den tilstede hele tiden. I The Coming
Community formulerer Agamben dette på forunderlig vis:
The world – insofar as it is absolutely, irrepearable profane – is God.13

Og i Nudities skriver Agamben således:
God is the place where human beings think decisively about their problems.14

Det er altså i denne forstand, at teologien og Paulus bliver afgørende
for filosofien og filosofferne, eller i hvert fald for Agamben.
I det sidste kapitel af sin bog om Paulus fortæller Agamben en historie, der både illustrerer og støtter min fortolkning af hans tænkning. Agamben udfolder et billede fra Walter Benjamin, der oprindelig stammer fra E.A. Poes fortællinger om en dukke og en pukkelrygget dværg. Historien beretter om en pukkelrygget dværg, der gemmer
sig på en vogn neden under et skakbræt. Der sidder så en mekanisk
dukke oppe ved skakbrættet. Folk kunne komme og spille skak mod
dukken, men dukken vandt altid mod alle, den spillede mod. Historien beretter, at dværgen, der gemte sig neden under skakbrættet, gennem skjulte bevægelser sikrede dukken sejren. Og Agamben beretter
så, at Benjamin overfører billedet til området for historiefilosofi. Den
pukkelryggede dværg er teologien, der gemmer sig under et skakbræt,
men hele tiden sikrer, at dukken vinder spillet. Benjamin forklarer,
at i dag ved vi, at teologien er en runken, gammel, grim og svag
størrelse, hvorfor den må holde sig ude af syne. Men hvis blot den
historiske materialisme vidste, hvordan den skulle anvende teologien,
så ville den vinde den historiske kamp. Og det, Agamben vil sige med
historien, er, at filosofien kæmper en hård teoretisk kamp og den har
oven i købet mulighed for en hjælpende hånd fra en skjult teolog. Og
ifølge Agamben er denne teolog Paulus.
13. Giorgio Agamben, The Coming Comunity (Minneapolis: University of Minnesota Press 1993), 89.
14. Giorgio Agamben, Nudities (Stanford: Stanford University Press 2011), 4.
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4. Agambens Paulus – Il tempo che resta (The time that remains)
Til eksemplificering af Agambens Paulus har jeg valgt hans eksegese
af 1 Kor 7 og spørgsmålet om et kald (κλῆσις) i livet. Ifølge Agamben er det afgørende det messianske kald. Agamben indleder med at
spørge, hvad meningen er med 1 Kor 7:20: “Enhver skal blive i det
kald, som han blev kaldet i” (ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν
ταύτῃ μενέτω), Agamben forstår kaldet som en persons identitet,
men Agambens generelle filosofiske overbevisning er, at mennesker
ikke har noget specifikt kald i livet. Ifølge Agamben er dette fravær af
et kald en konstituerende etisk, antropologisk, og politisk definition
af mennesket. Mennesket har potentialet til at være og blive hvad som
helst. Faktisk er det kun fordi mennesket ikke har et specifikt kald,
at etik overhovedet er mulig. Hvis mennesket havde haft et specifikt
kald (som fx dyr ifølge Agamben har), så ville dette kald prædisponere enhver etik eller politik.15 Konsekvensen af denne tankegang er
altså, at fordi mennesket ikke har et specifikt kald, så kan det blive
hvad som helst.16 Og det, Agamben intenderer med sin diskussion af
kaldet (κλῆσις) i 1 Kor 7, er at stille spørgsmålet om, hvordan mennesket kan have et kald uden at have et kald. Her bliver det messianske element afgørende. Hvis mennesket kan have et kald uden at have
et kald, så har mennesket mulighed for at bestemme sin egen etik og
politik. Omvendt gælder det så, at enhver etik eller politik, der vil forblive sandt/egentlig menneskelig, må forblive åben og “kommende”
(altså messiansk), fordi mennesket er konstitueret qua menneske som
åbent. At blive et sandt menneske og at acceptere et menneskeligt
kald betyder, at man altid forbliver åben – at man bevarer en messiansk mulighed. Og hos Paulus finder Agamben så en tænkning af
ideen om et messiansk kald, der understøtter forestillingen om et
“kald uden kald” eller en konstitueret åbenhed som kaldet.
I Agambens videre arbejde med betydningen af 1 Kor 7:20 identificerer han den sociale position i en persons liv som genstand for
kaldet. Kaldet omhandler de faktiske og juridiske omstændigheder
for en person – altså om man er slave, herre, mand, kvinde, gift,
græker, etc. Ifølge Agamben er det dette kald, denne sociale position,
der bliver kaldet. Der er altså tale om et “kald af kaldet”. Agamben
beskriver det således, at kaldet vendes mod sig selv, ikke for at afsløre en ny social-juridisk eller verdslig position/identitet, men for at
manifestere det messianske kald som en gentagelse eller fornyelse af
15. Jf. flere af de mindre essays i Giorgio Agamben, The Open – Man and Animal
(Stanford: Stanford University Press 2002), og jf. Agamben (1993), 42.
16. Agamben benævner det væsen, der kan blive “hvad som helst” qualunque
(Agamben (1993), 1).
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den samme position (Agamben 2005, 23). Kaldet involverer ikke en
ny social position, men giver en genklang af, hvad der allerede er.
Denne messianske forvandling af ens sociale position udvirker altså
en “ikke-forvandling”. I det messianske bliver noget altså gentaget,
men denne gentagelse er af noget andet, eller er en forandring af det
samme gennem det selv.
Agamben vender sig nu mod “som om ikke” (ὡς μὴ) i 1 Kor 7:2931: “De gifte skal være som om de ikke var gift, de grædende som
om de ikke græd, de, der glæder sig, som om de ikke glædede sig, de,
der køber, som om de ingenting fik, og de, der gør brug af verden,
som om de ikke udnyttede den. For denne verden, som den er, går
til grunde”. Ifølge Agamben rummer dette “som om ikke” (ὡς μὴ)
den ultimative mening af kaldet (κλῆσις). Og omvendt så er kaldets
eneste indhold og formål et “som om ikke”. Dermed fremstår kaldets
messianitet som en negeret gentagelse af det samme. Det messianske
kald kalder intet, hvorfor det kan akkompagnere enhver faktisk situation i livet. Derfor er kaldet også en gen-kaldelse af ethvert kald,
og det eneste acceptable kald i livet er genkaldelsen af ethvert faktisk
kald. Kaldet tilintetgør omstændigheden og underminerer den uden
at forandre dens form – hvilket Paulus udtrykker ved, at de gifte skal
være som om de ikke var gift, de grædende som om de ikke græd, etc.
Der er altså tale om en “forandring uden forandring”.

Messianisme og Messias

Inden jeg går videre til en mere filosofisk og hermeneutisk overvejelse
af Agambens fremstilling vil jeg kort redegøre for hans forståelse af
Messias. Man kunne spørge, om det ikke netop er det, jeg forsøger
at udlægge i Agambens fortolkning af de paulinske tekster, men man
skal faktisk lede andre steder i hans forfatterskab, for at høre om en
specifik Messias og ikke “blot” en messianisme. Det hele er gennemsyret af messianisme i bogen om Paulus, men der foreligger ingen
forklaring på, hvem Messias er.
I The Coming Community genfortæller Agamben en lignelse om det
messianske rige og om Messias’ komme, som Walter Benjamin – der
havde hørt lignelsen fra Gershom Scholem (1897-1982) – genfortalte
den til Ernst Bloch (1885-1977), der har nedskrevet den i Spuren.
Den version, Ernst Bloch fortæller, lyder således:
A rabbi, a real cabalist, once said that in order to establish the reign of
peace it is not necessary to destroy everything nor to begin a completely
new world. It is sufficient to displace this cup or this bush or this stone
just a little, and thus everything. But this small displacement is so difficult to achieve and its measure is so difficult to find that, with regard
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to the world, humans are incapable of it and it is necessary that the
Messiah come (Agamben 1993, 52).

Den version, som Benjamin fortæller, lyder således:
The Hassidim tell a story about the world to come that says everything
there will be just as it is here. Just as our room is now, so it will be in the
world to come; where our baby sleeps now, there too it will sleep in the
other world. And the clothes we wear in this world, those too we will
wear there. Everything will be as it is now, just a little different (ibid).17

For retteligt at forstå, hvad disse lignelser fortæller, må vi spørge,
hvori messianismens/Messias’ messianitet består og yderligere, hvilke
handlinger der afstedkommer Messias’ komme.
Blochs fremstilling af lignelsen er dybsindig. For at frembringe det
messianske fredsrige på jord kræves så overjordisk og samtidig så ubetydelig en handling, at konturerne af denne handling fortager sig.
Fordi, hvem kan afgøre hvilken kop eller hvilken sten, der skal rykkes – og hvor meget skal den rykkes? Hvordan kan vi ændre verden
på så uhåndgribelig og spinkel en måde, at vi dermed ændrer alt? Og
konsekvensen af vores manglende evne til at handle fremkalder en
fundamental apati, der afslører behovet for Messias’ komme. Selvom
det er muligt at genkende visse aspekter af en sådan forståelse af messianiteten hos Agamben, så passer den alligevel ikke helt, og derfor
må vi også forsøge at forstå Benjamins version af lignelsen.
Benjamins version er mere drastisk – men også om muligt mere
aporetisk. Effekten af Messias’ komme er det, der afstedkommer den
lille eller ubetydelige forandring. Men denne forandring – hvis den
overhovedet er mulig – er endnu mindre eller ubetydelig end i Blochs
fremstilling. Yderligere, Benjamin fokuserer på verden efter Messias’
komme, og i paradoksal forstand fremstår det som om, at Messias’
komme nærmest er unødvendig og undværlig. Alt forbliver, som det
er nu, selvom det messianske rige er kommet. Ethvert kald forbliver,
som det var før Messias’ komme, og alt dvæler eller afventer – men
er alligevel en lille smule ændret. Og som jeg udlægger Benjamins
lignelse, så afhænger alt af, hvordan man forstår den ubetydelige ændring. De distinktioner og forskelle, verden udgøres af, forbliver de
samme, men vores relation til disse – og dermed vores opfattelse af
disse – forandres radikalt. Ifølge min udlægning af Agambens læs-

17. Agamben refererer til de samme historier i Agamben (2005), 69 og i Giorgio
Agamben, Potentialities (Stanford: Stanford University Press 1999), 174.
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ning af Paulus er det altså disse distinktioner vi må medtænke som
rammen for det messianske kald (κλῆσις) og “som om ikke” (ὡς μὴ).

5. Hermeneutiske overvejelser angående
kaldet og “som om ikke”
Ifølge Agambens analyse, efterlader det messianske alt, eller næsten
alt, intakt og uberørt, når det indtræder i verden. Og alligevel er der
noget, der har fundet sted. Men hvad er dette “noget” for noget?
Wittgenstein hævdede, at filosofien efterlader alt, men han tillod så
alligevel undtagelsen og det undtagelsesvise i det mystiske (das Mystische), der hverken kan siges at være eller at være begribeligt, men som
giver eller blot viser sig selv (“Es gibt allerdings Unaussprcechliches”).18
Er det i denne retning, vi skal forstå Agamben? Hvordan kan det
messianske – det messianske kald, den messianske identitet, troen,
evangeliet, etc. – siges at være grænsebegrebet for en religiøs erfaring
(hvad Agamben hævder flere steder)? Skal vi forstå det messianske
kald som noget religiøst, eller som noget hinsides religion, eller uden
religion? Hvad betyder det, at det messianske efterlader alt intakt, til
trods for at alt er forandret? Hvordan skal vi forstå denne befriende,
men samtidig forskydende, bevægelse?
Der er minimum to mulige fortolkninger af analogien mellem 1)
Paulus’ messianske kald/“som om ikke” og 2) Agambens forståelse
af kaldet/genkaldet. Det er meget muligt, at disse to fortolkninger
gensidigt udelukker hinanden. Ikke desto mindre er de begge fuldstændig selvtilstrækkelige og kan opretholde sig selv på hver deres
facon. Og det, at begge disse tolkninger er mulige, mener jeg, er et
udtryk for “den rastløse relation” mellem filosofi og teologi, der er en
af drivkrafterne i “the return of religion” og dermed i Agambens og
filosoffernes fascination af Paulus.
1) Den første fortolkning omhandler det forhold, at den historiske messianisme hos Paulus (dengang) går forud for og peger fremad
(historisk) på Agambens nutidige analyse af kaldet og genkaldet. I
denne forstand kan Agamben siges blot at have genoptaget og redefineret Paulus’ messianske kald som et genkald. I denne forstand
kopierer, spejler og genlyder Agamben Paulus’ ord og verdensbillede.
Derudover nedspiller og ignorerer Agamben det oprindelige religiøse
element hos Paulus i forhold til kaldet. Konsekvensen af fortolknin18. Ludwig Wittgenstein, “Tractatus logico-philosophicus“, Wittgenstein, Ludwig:
Werkausgabe in 8 bänden (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999), 6.522.
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gen af denne analogi mellem Paulus’ og Agambens begreb om kaldet
er, at den skrider frem fra en oprindelig historisk bestemmelse og begrebsliggørelse af det fælles begreb (kaldet). I begyndelsen var Paulus, og fordi historien nu engang bevæger sig fremad, så ankommer
vi først til Agambens position efterfølgende. Det, der er ontologisk
sandt, kommer altså først – historisk – og fordi Paulus var den første
til at opfinde eller opdage det, så må enhver analyse, der også rammer
denne sandhed, rette ind efter den – uanset om det er Agamben eller
en anden, der fremfører den.
2) Den anden fortolkning, der på samme tid forekommer ligeså
overbevisende, erklærer, at Agambens genkald på en eller anden måde
allerede er formet – eller former, transformerer og typificerer sig selv
– ind i Paulus’ messianske vokabular. På denne måde kan Agambens
ord og begreber siges at hvile i og udhule den paulinske messianisme,
for at overtage og undertvinge den. Agamben læser dermed sig selv
ind i de paulinske tekster, hvorved de for første gang bliver læsbare
– for ham selv og os. I denne fortolkning går retningen altså fra os, i
dag, og tilbage til Paulus. Det, der er ontologisk og transcendentalt
sandt, åbenbares altså af og med os, og kun efterfølgende – i lyset af
de beskrivelser og betingelser, som vi anerkender – bifalder, godtgør
og verificerer det sig i de paulinske tekster. Problemet med begge disse
fortolkninger er imidlertid, at der ikke findes nogen hermeneutisk
cirkel, der kan klargøre spændingerne mellem disse to inkommensurable positioner. Men lad det blot ligge. Det, vi i hvert fald kan
sige, er, at begge disse fortolkninger forekommer at adlyde en særlig
kristen og religiøs logik, fordi de minder om noget, kristendommen
har forkyndt i årtusinder. Men hvilken slags logik er så det?
I første omgang kan vi sige, at denne logik, som jeg kalder kristen,
teologisk, eller religiøs fra et systematisk og historisk perspektiv –
til trods for Agambens insisteren på messiansk – hviler på eller er
afhængig af strukturen for “en gentagelse af et allerede” og altså af
“som om ikke” (ὡς μὴ). I princippet hverken kommunikerer eller
forårsager denne struktur en sondring mellem gentagelsen og det,
gentagelsen er en gentagelse af – altså grædende som ikke grædende,
de der glæder sig, som om de ikke glædede sig, etc. Og pointen er, at
gentagelsen bestemmer og betinger lige så meget som det, den gentager. Men en sådan omvendt eller baglæns logik underminerer den
egentlige betydning af en betingelse. Og derudover gør denne konsekvens det klart, at ethvert forsøg på en bestemmelse af, om ontologi
eller analyse kommer først, forsvinder. Dermed opløses og spredes
ontologiens princip, fordi det opsplittes og fordobles, da enhver beslutning – begrebsmæssig, eksistentiel, religiøs – bliver hjemsøgt af
en usikkerhed og rastløshed. Modaliteten for denne rastløshed udgør
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dermed en forskydning – der egentlig ikke forskyder noget som helst
– der får navnet, messiansk eller religiøs.
Hvis vi ser nærmere efter, bliver det klart, at det, Agamben gør,
er, at han gentager eller genopfører den kristne forestilling om tro
– uanset hvor meget han fastholder en ateistisk eller messiansk distance/perspektiv. Genkaldet og messianismen – disse to, der i første
omgang muliggøres af troens struktur i “som om ikke” (ὡς μὴ) hos
Paulus – gør ved nærmere eftersyn troen mulig og håndgribelig hos
Agamben, hvorved logikken bliver bagvendt eller vendt ind i sig selv.
Og når først vi har set eller anerkendt dette problem eller denne apori,
så gengældes eller fordobles messianismens logik. Dermed bliver det
utilstrækkeligt blot at hævde, at Agamben forstår den messianske logik på en sådan måde, at oplevelsen af et messiansk kald eller af en
messiansk identitet kan fremvise betingelsen for sin egen mulighed.
For det kan den kun i kraft af, at den allerede selv er muliggjort af
denne. I stedet må vi konkludere, at Agamben anvender “en del af”
“som om ikke” (ὡς μὴ) eller “kaldet” (κλῆσις) for overhovedet at
blive i stand til at gen-tænke, gen-begrebsliggøre, og gen-opføre sin
egen forståelse og betydning af kaldet.

6. Konkluderende bemærkninger
Hvad kan vi sige mere overordnet om Agambens (og de andre nutidige filosoffers) læsning og anvendelse af Paulus? Og hvad implicerer
det, hvis den filosofiske eksegese hverken gør krav på at være konfessionel eller videnskabelig?
Den første – og måske vigtigste – indsigt, jeg har fået ud af arbejdet med disse filosofiske læsninger af Paulus, er, at de tvinger os
som eksegeter til at genoverveje bestemte “sandheder” både inden for
Paulusforskningen og i kirkens Paulus. Og det er måske den bedste
indsigt at profitere på i mødet mellem filosofi og eksegese. Måske
behøver vi ikke at sidde som eksegeter og forvente, at filosofferne bibringer nye og radikale historiske indsigter til forskningen, men blot
at de eskorterer den videnskabelige diskurs som inspiration og provokation. Og der forekommer måske heller ikke rigtigt at være noget
andet alternativ. Hvis den nytestamentlige eksegese ønsker at forblive
i berøring med modernitetens processer og genealogier – og ikke at
afskære sig selv fra sin egen historicitet – så er de filosofiske fortolkninger af Paulus simpelthen nødt til på en eller anden måde at eskortere den videnskabelige Paulus-diskurs. I min forståelse ligger en sådan filosofisk eksegese i nærheden af eller i forlængelse af de politiske

256

Jacob Bliddal Mortensen

og postkoloniale læsninger af Paulus, vi kender fra Richard Horsley,
Neil Elliott og Elisabeth Schüssler Fiorenza, fordi de på samme tid
situerer deres fortolkning af Paulus imellem eller neden under en historisk og en aktualiserende tilgang. I fald en sådan position åbnedes
yderligere som arbejdsrum eller disciplin, måtte der forhandles om,
hvad en ikke-konfessionel og en ikke-historisk-kritisk tilgang er eller
gør, og hvordan den på frugtbar facon kan kommunikere både med
den ene og den anden “lejr” (videnskabelig og aktualiserende).

At blive påvirket af Paulus

I den forstand, man vælger den første af de to fortolkninger om forholdet mellem Agamben og Paulus, kan man sige, at Agamben genkalder eller kopierer Paulus’ ord. I denne forstand tillader Agamben
sin tænkning at blive påvirket eller inspireret af Paulus. Tilstedeværelsen af den oprindelige Paulus-tekst i Agambens tænkning udgør
således et aspekt af Romerbrevets virkningshistorie. Romerbrevet bliver en kilde, der påvirker Agambens tænkning – og oven i købet i en
sådan grad, at de oprindelige paulinske fraser og argumenter overvinder eller ophæver nutidige filosofiske pointer – hvilket Agamben viser
i både afvisningen af Hegels og Derridas filosofi (Agamben 2005, 99104). Agamben inkorporerer dermed de propositionelle aspekter af
Paulus’ breve i forsøget på at få dem til at konkurrere på lige fod med
filosofiske påstande om sandheden, livet, og væren. Agamben gentager Paulus’ ord, og han anvender “en del af” Paulus’ ord for at kunne
opføre sin egen filosofi i en kontinuerlig dialog med andre filosoffer
og tænkere. I denne forståelse af “påvirkning” eller “inspiration” går
linjen fra Paulus til Agamben uden at kunne omvendes, og de paulinske tekster bliver dermed en præ-tekst for Agambens filosofiske posttekst. I en anden forstand kan man hævde, at den paulinske tekst i
sig selv bliver en hermeneutik for Agambens aktuelle filosofi, idet den
bestemmer rammen for forståelsen af Agambens filosofi.
Hvor efterlader dette os henne i forbindelse med en evaluering af
Agambens Paulus? På den ene side gør Agamben mange ting rigtigt
ud fra et historisk-kritisk perspektiv, men på den anden side gør han
lige så mange ting forkert. Måske er det derfor en forkert måde at
gribe tingene an på i forsøget på at indeksere rigtigt og forkert. Måske
burde vi hellere fokusere på, i hvilket omfang Agambens fortolkning
udviser Entwicklungsfähigkeiten – altså udviklingsmuligheder. En
sådan tilgang ligger faktisk i direkte forlængelse af Agambens eget
forslag til, hvordan man bør læse ham selv – og alle andre betydelige
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forfattere – når vi arbejder inden for feltet humaniora.19 I denne forstand kan Agambens læsning af Romerbrevet forstås som det, at man
læser en klassiker i den vestlige verdens litteraturhistorie. Agambens
gen-erhvervelse af Paulus kan dermed forstås som en re-politisering
af Paulus (og kristendommen), eller måske oven i købet realiseringen af Paulus’ indre politiske potentiale. Så i stedet for at vurdere, i
hvilket omfang Agamben kan producere en korrekt historisk-kritisk
eksegese, burde vi måske vurdere hans fortolkning ud fra hvilke nye
fortolkningsmuligheder, den åbner.

At tænke (sammen) med Paulus

Ud over at være påvirket eller inspireret af Paulus bruger Agamben
også Paulus til at tænke med – han tænker “sammen med” Paulus. I
denne forstand bliver inkorporeringen af det paulinske materiale ind
i Agambens filosofiske materiale en form for transformation eller forandring af Paulus. Dette følger helt naturligt af den nutidige relevans
og fascination af Paulus, for selvom den åbner for fortolkningsmæssige muligheder, lukker den også for historisk-kulturelle afstande.
Når Paulus bliver vores samtidige, sletter vi afstanden mellem fortid
og nutid, fordi referencerammen for en historisk fortolkning ikke er
nutiden. Men dette er – i sidste instans – grunden til, at Agamben
vender sig til Paulus. Han skriver i begyndelsen af bogen om Paulus,
at han ønsker at gøre Paulus’ spørgsmål til vores nutidige spørgsmål.
På denne måde politiserer Agamben Paulus, mens han samtidig suspenderer det distinkt religiøse hos Paulus. I dette arbejde med Paulus
inkorporerer Agamben andre filosoffers tænkning til yderligere inspiration. Konsekvensen af dette er, at Agamben ikke blot indtræder i
en dialog med Paulus; han åbner også en hybrid dialog med flere lag
med andre filosoffer omkring Paulus, filosofi og Paulus’ relevans for
filosofien. Og ved at gøre dette udviser/udfører Agamben en dialogisk
strategi, der indbefatter hans egen filosofi, de paulinske breve og en
mangfoldighed af filosoffer, forfattere, og tænkere op gennem historien. Og uanset om denne hybride dialog er religiøs eller ikke-religiøs,
så roterer denne samtale om en re-aktivering og gen-bekræftelse af
Paulus i moderne kontinental filosofi, hvilket udgør en del af “the
return of religion”.
Når Agamben tænker sammen med Paulus – eller bruger Paulus til
at tænke med – så gør han også Paulus til en samtalepartner i arbejdet med filosofiske problemer og filosoffer. Dette viser sig eksplicit i
sidste kapitel af hans bog om Paulus, hvor Agamben forsøger sig med
19. Giorgio Agamben, Che cos’ è un dispositivo (Rome: Nottetempo 2006) afsnit
6. Dansk oversættelse: Giorgio Agamben, Hvad er et dispositiv – og to andre essays
(Aarhus: Slagmark 2012) 18.
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en fortolkning af Walter Benjamins historie-filosofiske teser. (Den
australske teoretiker og ekseget Roland Boer, har kritiseret denne fortolkning af Benjamin,20 men jeg er ikke sikker på, at Roland Boer
rammer rigtigt i sin kritik af Agamben.) Ikke desto mindre er det
uomtvisteligt, at Agamben anvender Paulus i et forsøg på at fortolke
på Benjamin. Agambens påstand er, at de paulinske breve er skjult
neden under overfladen af Benjamins historie-filosofiske teser, og i
kraft af sin egen fortolkning af Paulus og Benjamin fortolker Agamben også på den “skjulte Paulus” under overfladen af Benjamins tekst.
Denne manøvre betyder, at vi som læsere af både Paulus, Agambens
Paulus og Agambens fortolkning af Benjamins “skjulte” Paulus præsenteres for mange forskellige “Paulus’er”. Og i modsætning til den
fortolkning af Agambens tænkning, hvor han lader sig inspirere af
Paulus, og “påvirkningslinjen” går direkte fra Paulus til Agamben, er
det tydeligt her, at når Agamben forsøger at tænke ved hjælp af Paulus, så går påvirkningen begge veje – altså både fra Paulus til Agamben, men også fra Agamben til både Paulus og Benjamin. Agamben
bruger, genbruger, og transformerer altså også Paulus’ ord, og han
anvender dem i sin egen læsestrategi til sine egne (filosofiske) formål. Og i det specifikke tilfælde med Benjamin har Agamben brug
for Paulus til at gøre samtalen med Benjamin forståelig. På denne
måde bliver alle tre forfatteres tekster inter-tekster for hinanden, og
de fungerer som både præ- og post-tekster for hinanden. Dermed kan
man sige, at den oprindelige paulinske tekst træder ind i en kontinuerlig vekselvirkning, frem og tilbage i Agambens tænkning, mellem
tekst og hermeneutik. Den paulinske tekst bliver dermed en tekst,
Agamben læser, men det bliver også en hermeneutik til at forstå både
Benjamin og andre filosoffer i forståelsesprocessen, receptionen, og
fortolkningen af Paulus og filosofi. Den historiske indsigt i og forståelse af Paulus’ tekster forvandles altså i processen til i sig selv at
udgøre en filosofisk teori. Der finder altså en sammensmeltning eller
en kontinuerlig vekselvirkning sted mellem historie og teori, mellem
eksegese og filosofi, mellem tekst og hermeneutik – præ-tekst, posttekst og meta-tekst.

20. Roland Boer, “Paul of the Gaps”, Paul in the Grip of the Philosophers, red. Peter
Frick (Minneapolis: Fortress 2013), 57-67.
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7. Afslutning
Fra et overordnet perspektiv er det let nok at pege forskelle ud mellem
filosoffers og eksegeters læsning af Paulus. Men sådanne påpegninger
er ikke særligt informative – de er nok bare ret trivielle. Hvis nytestamentlige forskere derfor blot ender med at påpege, hvor filosofferne
fejllæser Paulus eller læser ham anakronistisk, så ender deres arbejde
med at ligne en snæversynet og fundamentalistisk apologetik, der
blot forsvarer ideen om en eller anden egentlig og ægte disciplinær
tilgang til Paulus. Fra mit perspektiv er det meget mere spændende at
undersøge, hvor og hvordan forskellige disciplinære tilgange konvergerer, og hvordan filosoffer og eksegeter approprierer og annekterer
Paulus. Hvis sådan et arbejde opretholdes og videre udbygges, så vil
den religiøse/ikke-religiøse relevans af de paulinske tekster konvergere mellem filosoffer og eksegeter. Hver faggruppe vil med rette kunne
hævde en radikalisering, en renselse, og en forvanskning/forurening
af Paulus – uanset om den så er kristen eller ikke-kristen, og uanset
om den er religiøst rigtig eller forkert. Og håbet fra min side er, at
hvis vi åbent indtræder i en sådan tværfaglig dialog, så lærer vi forhåbentlig noget både om filosofi, Paulus og vores egen disciplin. Når
vi altså har opdaget, hvordan Paulus lever videre på forskellige måder i aktuelle filosoffers tekster og filosofi, så kan vi også begynde at
overveje, om nogle af disse “lives of Paul” kan være til inspiration for
en historisk-kritisk læsning af Paulus – hvorved påvirkningen måske
bliver vendt om, så filosoffernes Paulus vejleder en historisk-kritisk
læsning.
Uanset om tilgangen til Paulus er historisk eller aktualiserende, så
er det let at være uenig om Paulus. Men det faktum, at det netop er
Paulus, der giver anledning til sådanne uenigheder og diskussioner –
og at disse ikke er sat i gang af teologer/eksegeter, men af filosoffer –
er sigende for tilstanden i den offentlige debat og i nutidig kontinental filosofi. “The return of religion” er ikke blot et hegeliansk stadie i
selv-realiseringen af nutidig filosofi; “the return of religion” deltager
– efter min bedste overbevisning – i en langt større og mere sprængfarlig kulturel og politisk realisering omkring det faktum, at religion
og de religiøse traditioners arv er alt for vigtige at overlade til fundamentalister, partiske politikere eller religionsforskere. Derfor bør
“the return of religion” heller ikke blot være noget vi observerer eller
iagttager ude fra. “The return of religion” udgør en betydningsfuld
mulighed som teologer og eksegeter kan tage del i. Den amerikanske
teolog, Jeffrey Robbins gentager Schleiermachers ord en anelse æn-
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dret: “The epoch for the cultural despisers of religion has passed, and
with it has passed the self-indulgence of theology”.21
Som en sidste afsluttende bemærkning kan vi overveje, hvad det
egentlig er, der finder sted, når vi tager del i en sådan udviskning af
grænser, som filosoffernes Paulus udviser. Hvad er det helt præcist,
der finder sted ved de faglige grænser, der definerer filosofi og eksegese? Hvis vi ser på det med negative briller, kan vi spørge os selv, om
vi er blevet så u-kreative og automatiserede produkter af så letgenkendelige discipliner, at vi blot behøver at putte noget ligegyldigt materiale ind i maskinen for så at få “academia” til at løbe rundt. Nogle
af de første bemærkninger og kommentarer til filosoffernes Paulus
af veletablerede eksegeter peger i denne retning. Og disse bemærkninger var ikke som sådan forkerte – de var blot ekstremt trivielle
og kedelige. Men værre endnu, disse kommentarer formåede ikke at
stille nogle helt fundamentale hermeneutiske spørgsmål: Hvad er det
– egentligt – der finder sted her? Det, jeg har forsøgt at argumentere
for og vise i denne artikel, er, at der helt sikkert finder noget sted, men
at dette “noget” måske ikke passer ind i de traditionelle kategorier og
discipliner. Men vi bør ikke anse dette for at være en fejl eller mangel,
men en mulighed til fornyet interesse og engagement i de tekster, der
er så vigtige for så mange mennesker over hele verden i dag.

21. Jeffrey Robbins, “The Politics of Paul”, Journal for Cultural and Religious Theory
6/2 (2005), 93.
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Mowinckel, and Ivan Engnell, Scandinavian Old Testament scholarship gained an independent profile over against the German and Anglo-Saxon realms. This article explores themes of central importance
to Nordic scholars in this period, and attempts to spell out some of
the more significant nuances and differences among them. Finally, I
raise the question to which extent we can meaningfully speak of tendencies and features common to Scandinavian Old Testament scholars
1900-1950, and whether such tendencies reflect more general cultural
trends of their time. I tentatively point to some common denominators:
A comparative approach that takes seriously the ancient Near Eastern
context of the Old Testament texts, a marked emphasis on cultic perspectives, and an interest in the role played by orality in the formation
of Old Testament literary genres and texts. Despite some very different
accents put by various scholars, these points may be described as characteristic of Scandinavian scholarship in the period.
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Første halvdel af det tyvende århundrede er en særdeles frugtbar periode for den gammeltestamentlige forskning i de nordiske lande.
Den skandinaviske gammeltestamentlige forskning får i denne periode i høj grad sin egen selvstændige profil i forhold til, hvad der
i det samme tidsrum foregår på det europæiske kontinent og i den
angelsaksiske verden.1 I det følgende er det meningen at se på nogle
1. Douglas A. Knight, “Old and new in Scandinavian interpretation of the Hebrew Bible”, History, Archaeology and The Bible Forty Years After “Historicity“,
red. Ingrid Hjelm & Thomas L. Thompson, Changing Perspectives 6 (London/
New York: Routledge 2016), 17-34. Se også Antti Laato, “Biblical Scholarship in
Northern Europe”, Hebrew Bible/Old Testament, The History of Its Interpretation
III. From Modernism to Post-Modernism (The Nineteenth and Twentieth Centuries).
Part 2: The Twentieth Century: A Century of Modernism and Historicism, red. Magne
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markante nedslag i skandinavisk forskning 1900-1950. Med afsæt
heri vil jeg undersøge, om og i givet fald hvordan man kan tale om,
at de markante skandinaviske bidrag til udforskningen af Det Gamle
Testamente er båret af bestemte fælles grundtræk. Endvidere skal det
spørgsmål stilles, om eventuelle fælles træk kan sættes i forbindelse
med mere generelle historiske og kulturelle forudsætninger, som kendetegner perioden.
“Fjenden fra Nord” (“Der Feind vom Norden”) skal have været den
norske gammeltestamentler Sigmund Mowinckels (1884-1965) øgenavn blandt tyske kolleger i den senere del af hans karriere. I sine
yngre forskerdage skal han derimod i Tyskland være blevet omtalt
som “lyset fra Nord” (“Das Licht vom Norden”).2 Det er uvist, hvor
meget hold der er i dette lille stykke tradition; men anekdoten siger
noget om den fornemmelse af en modsætning imellem tysk og skandinavisk forskning, som eksisterede i dele af de gammeltestamentlige
fagmiljøer.3

Baggrund: Tendenser i forskningen uden for Skandinavien
En række arkæologiske udgravninger og undersøgelser i den nær
orientalske verden bidrog i løbet af første halvdel af 1900-tallet til at
udvide forståelsen af de gammeltestamentlige tekster og deres verden.
Perioden oplevede i særdeleshed to betydningsfulde tekstfund: Ras
Shamra, oldtidens Ugarit, hvis righoldige arkiv blev fremdraget 19291936, og håndskrifterne fra Qumran, der kom for dagen 1947-1952.
Begge fund fik stor betydning for arbejdet med Det Gamle Testamente.
Noget tilsvarende kan siges om inddragelsen af metoder og synspunkter fra de samtidige humanvidenskaber. Inden for den gammelSæbø (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014), 336-370. Om receptionen af
Det Gamle Testamente i Danmark ca. 1920-1940 se Jesper Høgenhaven, “Mellem
tradition og nybrud. Det Gamle Testamente mellem to verdenskrige”, Dansk kirke
og kultur i mellemkrigstiden, red. Rasmus Markussen m.fl., Publikationer fra Det
Teologiske Fakultet 68 (København: Det Teologiske Fakultet 2016), 75-93.
2. Jf. Rudolf Smend, “Licht vom Norden. Mowinckel und Deutschland”, Studia
Theologica 53 (1999), 79-96 (79); [= Rudolf Smend, Bibel und Wissenschaft. Historische Aufsätze (Tübingen: Mohr Siebeck 2004), 159-173]; Niels Astrup Dahl,
“Sigmund Mowinckel: Historian of Religion and Theologian”, SJOT 2 (1988), 8-22
(8). Se også Sigurd Hjelde, Sigmund Mowinckel und siene Zeit: Leben und Werk eines
norwegischen Alttestamentlers, FAT 50 (Tübingen: Mohr Siebeck 2006).
3. Betegnelsen “fjenden fra Nord” spiller selvsagt på motivet med den ukendte
ulykkebringer nordfra, som møder os i de indledende kapitler af Jeremias’ Bog: “Fra
nord skal ulykken slippes løs over alle landets indbyggere” (Jer 1,14).
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testamentlige eksegese var tiden efter Første Verdenskrig således præget af en række nye tendenser inden for form- og traditionshistorien.
I Tyskland, der stadig var førende på bibelforskningens felt, var det
især Albrecht Alts, Martin Noths og Gerhard von Rads arbejder, der
banede nye veje. Alt forsøgte at udnytte periodens antropologiske beskrivelser af forholdet imellem Mellemøstens nomader og fastboende
folk som nøgle til forståelsen af israelitternes indvandring i Kana’an:
Ifølge Alt kunne indvandringen tolkes som en gradvis proces, hvor
småkvægsnomader fra kulturlandets randområder slog sig ned som
agerbrugere i konkurrence med landets hidtidige befolkning.4 Noth
gjorde gældende, at traditionen om Israels tolv stammer afspejlede det
tidlige Israels organisation som et “amfiktyoni”, dvs. et sakralt stammeforbund med en central helligdom.5 Von Rad argumenterede for,
at strukturen i Mosebøgernes og Josvabogens fortælling om israelitternes udfrielse fra Egypten, ørkenvandring og erobring af Kana’an
kunne føres tilbage til en kultisk genfortælling af forløbet, som genfindes i 5 Mos 26,5-9 (ganske vist i redigeret skikkelse).6
Samtidig med denne nyorientering på det specifikt faglige område
finder der i Tyskland i tiden efter Første Verdenskrig også en teologisk
genbesindelse på Det Gamle Testamentes betydning og relevans for
kristen teologi og forkyndelse sted.7 Baggrunden for denne vending
i retning af at betone Det Gamle Testamentes plads og betydning i
den kristne kirkes kanon er den forudgående periodes overvejende
religions
historisk orienterede grundforståelse af de gammeltestamentlige tekster.8
4. Albrecht Alt, Die Landnahme der Israeliten in Palästina, Reformationsprogramm der Universität Leipzig 1925 [= Albrecht Alt, Kleine Schriften zur Geschichte
des Volkes Israel I (München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1953), 89-125];
“Erwägungen über die Landnahme der Israeliten in Palästina”, Palästinajahrbuch
des Deutschen evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes zu
Jerusalem 35 (1939), 8-63 [= Albrecht Alt, Kleine Schriften I, 126-175].
5. Martin Noth, Das System der zwölf Stämme Israels, BWANT 52 (Stuttgart: W.
Kohlhammer 1930).
6. Gerhard von Rad, Das formgeschichtliche Problem des Hexateuchs, BWANT 78
(Stuttgart: W. Kohlhammer 1938).
7. Tydelige vidnesbyrd om denne nyorientering er Walther Eichrodt, Theologie des
Alten Testaments I-III (Leipzig: J. C. Hinrichs Verlag 1933-1939); Otto Procksch,
Theologie des Alten Testaments (Gütersloh: C. Bertelsmann 1950); Gerhard von Rad,
Theologie des Alten Testaments. I. Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen
Israels (München. Chr. Kaiser: 1957); II. Die Theologie der prophetischen Überlieferungen Israels (München: Chr Kaiser 1960). Jævnfør også den noget tendentiøse
fremstilling i Hans-Joachim Kraus, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung
des Alten Testaments, 4. Aufl. (Neukirchen-Vluyn: Neukirchner Verlag 1988), 421434.
8. Forsøgene på en teologisk “tilbageerobring” af Det Gamle Testamente forstærkedes givetvis yderligere i løbet af 1930rne under indtryk af nazi-regimets og de “ty-
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Den gammeltestamentlige eksegese i Skandinavien i
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet
I løbet af de sidste årtier af 1800-tallet havde de ledende gammel
testamentlige eksegeter i de skandinaviske lande orienteret sig i
retning af den historisk-kritiske bibelvidenskab, som den især blev
praktiseret i Tyskland.9 For Det Gamle Testamentes vedkommende
betød denne orientering først og fremmest, at man accepterede den
tese om Mosebøgernes gradvise tilblivelse, som især Julius Wellhausen havde slået til lyd for: Mosebøgerne var, mente man, redigeret
sammen af fire oprindeligt af hinanden uafhængige “kildeskrifter” –
Jahvisten, Elohisten, Deuteronomikeren og Præsteskriftet. Sammen
med kildesondringen og den fordeling af de enkelte kilder på forskellige perioder, som Wellhausen-skolen var nået frem til, antog man en
bestemt rekonstruktion af den israelitisk-jødiske religions historiske
udvikling: Fra en primitiv begyndelse som “stammereligion” eller
“folkereligion” havde det gamle Israels religiøse forestillingsverden
gennemløbet en række transformationer. Det absolutte højdepunkt
var de store profeters etiske monoteisme. Disse geniale personlig
heder og forkyndere var nået frem til en hidtil ukendt indsigt i Guds
transcendente natur og ubetingede etiske fordring til mennesker; og
det var på dette grundlag, de måtte proklamere Jahves dom over sit
skyldige folk. Den store skillelinje i Israels historie og religionshistorie
var det babyloniske eksil, som i de overlevendes øjne måtte virke som
en endegyldig stadfæstelse af profeternes dom. I tiden under og efter
eksilet satte en ny fase imidlertid ind, bestemt af forsøgene på at sikre
sig mod en gentagelse af katastrofen gennem lydighed mod Jahves
vilje. Dette program gav sig konkret udslag i udviklingen af en religionstype koncentreret om rigid observans i forhold til Moselovens
bestemmelser. Fremkomsten af den eftereksilske jødiske lovfromhed
blev således opfattet som en nedadgående linje med farisæismen som
den naturlige kulmination.
Kildehypotesen med dens historiske forudsætninger og implikationer
var i tiden omkring 1900 kommer til at stå som noget nær indbegrebet
af historisk-kritisk bibelvidenskab. I Danmark var denne udgave af den
historisk-kritiske eksegese repræsenteret af Frants Buhl (1850-1932),
ske kristnes” udtrykkelige angreb på og afvisning af den gammeltestamentlige arv.
9. For en forskningshistorisk oversigt over denne periode se Jesper Høgenhaven,
“Biblical Scholarship in Northern Europe”, Hebrew Bible/Old Testament, The History of Its Interpretation III. From Modernism to Post-Modernism (The Nineteenth
and Twentieth Centuries). Part 1: The Nineteenth Century: A Century of Modernism
and Historicism, red. Magne Sæbø (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013),
223-243.

Fjenden fra Nord

265

der var professor i Det Gamle Testamente i København 1882-1890 og
i semitisk filologi 1898-1922.10 Frants Buhls efterfølger i det gammeltestamentlige professorat I. C. Jacobsen (1862-1948), professor 18911929, fortsatte Buhls linje med kildesondringen og den dermed sammenhængende kritiske rekonstruktion som udgangspunkt for forståelsen af Det Gamle Testamente. En tilsvarende position indtog i samme
periode kollegerne Simon Michelet (1863-1942, professor 1896-1933)
i Kristiania og Erik Stave (1857-1932, professor 1899-1922) i Uppsala.
Begyndelsen af 1900-tallet var således kendetegnet ved en forholdsvis høj grad af konsensus blandt de ledende forskere om, hvordan
den gammeltestamentlige litteratur måtte være blevet til, og om den
religionshistorie, som teksterne afspejlede. Den historisk-kritiske bibeleksegese var med den generation, der nu beklædte lærestolene ved
de nordiske universiteter, slået endegyldigt igennem; og man byggede over hele linjen videre på især den tyske forsknings resultater,
som man anså for det solide, uomgængelige grundlag for det fortsatte
arbejde med teksterne. I sin fremstilling af dansk teologis historie tegner N. H. Søe et lidt nedslående billede af den gammeltestamentlige
forsknings situation i perioden efter kildekritikkens sejrsgang. Med
særligt henblik på I.C. Jacobsen, der beskrives som Buhls trofaste og
lidt uselvstændige efterfølger i København, skriver han:
Blot nogenlunde bemærkelsesværdige nye synsmåder var der ikke plads
for. Det var, som var de gltst. problemer væsentlig set løst, så kun petitesser stod tilbage … Mens faget i 1890erne vel lå forrest i vågne teologers interessesfære, var det efterhånden blevet et emneområde, som
man snarest måtte fraråde de unge at kaste sig over. Der var ikke megen
grøde at forvente.11

Fra omkring 1920 sætter en nyorientering imidlertid ind i de skandinaviske lande, hvad angår arbejdet med Det Gamle Testamente. Der
er tale om en række af hinanden uafhængige indsatser i flere lande og
på forskellige planer; og samtidig er der tale om en ny uafhængighed
i forhold til den tyske forskningstradition.

10. Se Jesper Høgenhaven, “Frants Buhl som gammeltestamentlig teolog”, DTT
78/3 (2015), 202-224.
11. N. H. Søe, Dansk teologi siden 1900, Kirkehistoriske studier, 11. række nr. 21
(København: Gad 1965), 89.
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Johannes Pedersen og det israelitiske menneske- og verdenssyn
På dansk grund er det i første række Johannes Pedersens arbejder,
ganske særligt hans firebindsværk Israel I-IV, der udkom fra 1920 til
1934, som i denne periode står for noget væsentligt nyt.12 Johannes
Pedersen (1883-1977), der i 1912 blev dr.phil. på en afhandling om
eden hos de semitiske folk,13 blev i 1916 docent i Det Gamle Testamente og overtog fra 1922 Frants Buhls professorat i semitisk filologi.
Israel I-IV er et inciterende forsøg på at finde ind til den inderste
kerne i de gammeltestamentlige teksters univers. Centralt i de gamle
israelitters livsopfattelse står ifølge Pedersens inciterende fremstilling
deres begreb om “sjælen”. Når israelitterne forstår mennesket som en
sjæl () ֶנפֶשׁ, udtrykker de en forestilling om mennesket som en uopløselig helhed med sit bestemte særpræg. Sjælen er “først og fremmest
en Helhed med et ejendommeligt Præg” (Pedersen 1920, 76). Den
israelitiske forståelse af mennesket som sjæl indebærer lige præcis ikke
nogen opdeling af mennesket i materielt og åndeligt, men ser det som
en helhed, hvori alle fysiske og psykiske egenskaber indgår. Israelitterne kan bruge andre betegnelser som “hjerte” ( )לֵבeller “ånd” ()רּוח
ַ
men de opfatter til alle tider sjælen som en helhed præget af vilje og
virke. Sjælen tenderer ifølge Pedersen for de gamle israelitter altid
i retning af handling – sjælens karakteristiske egenskaber viser sig
i lige så høj grad i en persons enkelte legemlige og mentale udtryk
som i personens tanker, planer og handlinger. Sjælen er “levende”,
fyldt med livskraft; og sjæl og liv er forestillinger, der ligger tæt op
ad hinanden: “Sjælen er det særprægede, formede Liv, Livet er den i
Sjælen formede Kraft og Ejendommelighed” (Pedersen 1920, 119).
Den israelitiske forestilling om det gode er centreret om den gode,
sunde, stærke og sammenhængende sjæl. Den livskraft, som sjælen
ikke kan undvære, og som skaber lykke og fremgang, er hvad israelitterne kalder velsignelsen. Hvor der er velsignelse, er der også fred, idet
den enkelte sjæl indgår i et harmonisk fællesskab af sjæle. Det basale
naturlige fællesskab er slægten; det forpligtende fællesskab udmønter
sig endvidere i pagten, der netop betegner det sjælelige fællesskab. I
12. Johannes Pedersen, Israel. I-II. Sjæleliv og Samfundsliv (København: Branner
og Korch 1920); III-IV. Hellighed og Guddommelighed (København: Branner og
Korch 1934). Pedersens værk udkom i engelsk oversættelse som Israel: Its Life and
Culture 1-4 (Oxford: OUP 1926-1940).
13. Johannes Pedersen, Den semitiske Ed og beslægtede Begreber samt Edens Stilling
i Islam (København: V. Pios Boghandel (Povl Branner) 1912). Udvidet tysk oversættelse: Der Eid bei den Semiten in seinem Verhältnis zu verwandten Erscheinungen
sowie die Stellung des Eides im Islam, Studien zur Geschichte und Kultur des islamischen Orients. Zwanglose Beihefte zu der Zeitschrift “Der Islam” (Strassburg: Karl
J. Trübner 1914).
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modsætning hertil står synd og forbandelse, der er udtryk for en splittelse i sjælen eller en opløsning af det, der er bestemt til at være en
sammenhængende helhed. De gammeltestamentlige tekster præsenterer således sine læsere for et storslået sammenhængende verdenssyn,
hvor sjælenes fællesskab som udtryk for liv, fred og velsignelse står
over for kaos i form af død, opløsning, løgn og tomhed.
På baggrund af dette gennemførte helhedssyn på israelitisk kultur
går Pedersen kritisk til litterærkritikken og dens fokus på kildesondring og datering. Den historisk-kritiske forskning har ret i, at de
gammeltestamentlige tekster i deres slutform bærer præg af mange
forskellige tiders indflydelse; men de for forskellige tiders bidrag kan
netop ikke skilles fra hinanden som isolerede lag. Fx unddrager de
kultiske og sociale love i Mosebøgerne sig en præcis datering. Denne
type bestemmelser bevarer nemlig det samme grundpræg ned gennem århundrederne, men er samtidig under konstant omformning,
hvad detaljerne angår. Noget tilsvarende gælder fortællingerne, der
kombinerer meget gammelt stof og langt senere konstruktioner. I Pedersens øjne har både lovsamlingerne og fortællingerne formentlig
først i den eftereksilske tid fået deres endegyldige litterære udformning; men de rummer også langt ældre traditioner, hvoraf noget er
bevaret og gengivet med stor troskab, medens andet er omformet efter en senere tids formål og behov. Opdeling i kilder og opstilling af
en kronologisk rækkefølge er derfor uden den helt store interesse, når
det drejer sig om at forstå teksternes indre sammenhæng og betydning (Pedersen 1920, 18-23).
Pedersens Israel I-IV har i udgangspunktet ikke nogen teologisk
dagsorden, men er båret af ønsket om at forstå den antikke nærorientalske kultur, som skrifterne udspringer af, med så stor en dybde og
indlevelse som muligt. Pedersens forrygende velskrevne fremstilling
kom dog til at sætte sit præg på teologernes forhold til Det Gamle
Testamente gennem lang tid. Det er meget tydeligt, at Israel I-IV er
inspireret af Vilhelm Grønbechs forfatterskab og især hans beskrivelse af de gamle nordboers menneske- og verdenssyn – en inspiration,
som Pedersen da også udtrykkeligt vedkender sig.14
14. Israel I-IV er tilegnet Vilhelm Grønbech “i Venskab”. Det skal til gengæld
ifølge god overlevering have irriteret Pedersen en del, at han ofte blev fremstillet
som “elev” af Vilhelm Grønbech. I virkeligheden var der efter alt at dømme først og
fremmest tale om gensidig inspiration og faglig udveksling imellem kolleger med
forskellige arbejdsområder men med en fælles tilgang til det religionshistoriske stof.
Om Pedersens forhold til Grønbech se Bo Alkjær, “Forskning og kammeratskab.
Johannes Pedersen og religionshistorikerne”, Den sammenklappelige tid. Festskrift
til Jørgen Podemann Sørensen, red. Tim Jensen & Mikael Rothstein (København:
Forlaget Chaos 2011), 13-26.
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Pedersen leverede en opsummerende redegørelse for sin forståelse af
Det Gamle Testamente i en artikel fra 1931.15 Her lægger han klart
afstand til Wellhausen og litterærkritikken, som han mener bygger på
et dybt problematisk – og udtalt moderne europæisk – evolutionistisk
historiesyn (Pedersen 1931, 160). I denne evolutionistiske optik bliver
det gammeltestamentlige Israel en kultur, der bevæger sig fra det nederste til det højeste trin i udviklingen og dermed får en slags eksemplarisk
eller paradigmatisk status. Denne betragtning bliver dog kun mulig,
fordi man vilkårligt fremhæver de træk, “som bedst kan tydes i overensstemmelse med det moderne protestantiske Europas synsmaade,
nemlig profeternes forkyndelse” (Pedersen, ibid.). Pedersen vil gribe
bag om rationalismens og oplysningstidens syn på Det Gamle Testamente og på det gamle Israel som idealfolket, et syn, som han mener,
at Wellhausen i bund og grund viderefører. I stedet ønsker Pedersen at
fortsætte linjen fra Herder, hvis ideal er indlevelsen i det enkelte folks
sjælelige karakter og forudsætninger: Israel må i denne forstand forstås
indefra som en kultur i sin egen ret (Pedersen 1931, 142-143).
Det er tankevækkende, at Pedersen udtrykkeligt griber tilbage
til Herders forståelse af det gammeltestamentlige poetiske univers.
Hans indflydelsesrige fremstilling af de gamle israelitters anskuelse
af verden rummer et umiskendeligt præg af romantisering. Pedersens
grundindstilling er da også længe blevet betragtet som metodisk forældet; bl.a. har forestillingen om, at sprogets grammatiske strukturer
direkte afspejler den bagvedliggende særlige mentalitet eller psykologi ikke været i høj kurs gennem de seneste menneskealdre.16 Men
i sin tid var der utvivlsomt noget både befriende og dragende ved
Pedersens inciterende fremstilling af det fremmedartede univers i Det
Gamle Testamente. Hans fremstilling var i mange år det nærmeste,
man kom en gammeltestamentlig teologi på dansk; og paradoksalt
nok bidrog understregningen af det eksotiske element ved teksterne
sikkert til at gøre dem attraktive og relevante i samtidens forståelse.

Sigmund Mowinckel og den israelitiske kult
Sigmund Mowinckel – der efter studier hos bl.a. Hermann Gunkel
– i 1917 blev docent og fra 1922 professor i Det Gamle Testamente i
15. Johannes Pedersen, “Opfattelsen af det gamle testamente”, Norsk Teologisk
Tidsskrift 32 (1931), 137-162. Pedersens artikel blev også trykt på tysk: “Die Auffasung vom Alten Testament”, ZAW 49 (1931), 161-181.
16. Pedersens grundsyn prægede også hans hebraiske grammatik fra 1926, der
kom til at tjene som lærebog i flere generationer.
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Oslo, er givetvis den nordiske gammeltestamentlige ekseget, der har
øvet størst indflydelse uden for sit eget land. Hans Psalmenstudien
I-VI, der udkom i årene 1921-1924, var med til at sætte dagsordenen
for en hel generation af salmeforskere. Mowinckel gennemfører her
konsekvent en kultisk orienteret tolkning. Gunkel havde peget på en
forbindelse imellem salmernes litterære form og kultiske handlinger
og situationer, men antog, at salmerne var litterære imitationer af de
oprindelige kultiske tekster. Mowinckel forankrer salmelitteraturen
direkte i kulten: Når salmisten i de individuelle klagesalmer henviser
til sygdom og ulykker, der har ramt ham, og anråber Jahve om befrielse fra sine fjender, afspejler det en forestilling om, at fjenderne ved
deres onde trolddomsmagt ( )אָ וֶןhar påført salmisten hans lidelser.17
Disse salmer skal ligesom de babyloniske klagesalmer forstås konkret
som kultiske tekster. Det typiske “jeg”, der taler, repræsenterer den
israelit, der søger renselse og oprejsning i Jahves helligdom.
I tredje bind af Psalmenstudien udkaster Mowinckel sin hypotese
om Jahves tronbestigelsesfest.18 Hans afsæt er en række gammeltestamentlige salmer, der tematiserer Jahves kongemagt, særlig “tronbestigelsessalmerne” (Sl 47; 93; 95-100). Med udgangspunkt i Sl 47,6
( ) ָעלָה אֶ ֹלהִ ים בִּ ְתרוּעָהbestemmer Mowinckel disse salmers hjemsted
som en kultisk begivenhed, hvor Jahves ark bæres i procession for at
blive genindsat på sin plads i templet som et konkret udtryk for, at
Jahve genindtager sin plads på tronen. Jahves tronbestigelse må ifølge
Mowinckel være blevet fejret i kongetidens Jerusalem som en årligt
tilbagevendende nytårsfest i analogi med den babyloniske akitu-fest.
Tronbestigelsesfesten, som er det oprindelige indhold i efterårets festkompleks (der senere bliver til nytårsfest, løvhyttefest og forsoningsdag) har som tema genoprettelsen af den skabte verdensorden, nedkæmpelsen af kaosmagterne, dommen over fjenderne og redningen
af Jahves folk. På et tidspunkt er den gammeltestamentlige eskatologi
vokset ud af tronbestigelsesfestens motivkreds som en sekundær projektion ud i fremtiden af festens centrale motiver.
Mowinckel ser også en oprindelig forbindelse imellem kult og profeti. En række salmetekster afspejler nemlig også et profetisk element
i kulten, som Mowinckel mener har været hjemsted for en institu17. Mowinckel, Psalmenstudien I. Åwän und die individuellen Klagepsalmen Videnskabsselskapets Skrifter. II. Hist.-filos. Klasse 1921. No. 4 (Kristiania: In Kommission bei Jacob Dybwad 1921).
18. Mowinckel, Psalmenstudien II. Das Thronbesteigungsfest Jahwäs und der Ursprung der Eschatologie, Videnskabsselskapets Skrifter. II. Hist.-filos. Klasse 1921.
No. 6 (Kristiania: In Kommision bei Jacob Dybwad 1922). Et tidligere studie til
emnet (men uden det eskatologiske perspektiv) er Mowinckel, “Tronstigningssalmerne og Jahves tronstigningsfest”, Norsk teologi til reformationsjubileet. Specialhefte
til NTT (1917), 13-79.
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tionelt forankret kultprofeti.19 Der bliver således ikke tale om nogen
diametral modsætning imellem profetisk religion og kultreligion som
ofte antaget i den ældre gammeltestamentlige forskning.
Også for andre dele af den gammeltestamentlige forskning var
Mowinckels arbejde banebrydende: I sin bog fra 1927 om de ti bud
forsøgte han at knytte beskrivelsen af Jahves pagt med Israel på Sinaj
til en kultisk tradition.20 Stor indflydelse fik også Mowinckels arbejde
med Esajasbogens komposition.21 Blandt hans talrige bidrag til den
gammeltestamentlige eksegese tælles også studier over Jobs Bog, Jeremias’ Bog og de sene historiske bøger.22
Mowinckels fokus på kulten som det vigtigste omdrejningspunkt
for de gamle israelitters oplevelse af virkeligheden repræsenterer ligesom Pedersens tolkning – som Mowinckel også er inspireret af – et
forsøg på at forstå de gammeltestamentlige teksters univers indefra.
Stort set ingen abonnerer i dag på tesen om Jahves tronbestigelsesfest.23 I studiet af Salmernes Bog er der igen kommet langt større
vægt på det litterære perspektiv ved teksterne. Således mener de fleste
i dag, at teksterne ikke er direkte produkter af en historisk kultisk
praksis men snarere reflekterer og refererer til denne på mere subtile
måder netop i deres egenskab af litterære produkter.24

19. Mowinckel, Psalmenstudien III. Kultprophetie und prophetische Psalmen, Videnskabsselskapets Skrifter. II. Hist.-filos. Klasse 1922. No. 1 (Kristiania: In Kommission bei Jacob Dybwad 1923).
20. Sigmund Mowinckel, Le décalogue, Études d’histoire et de philosophie religieuses publiées par la Faculté de Théologie protestante de l’Université de Strasbourg
16 (Paris: Libraire Félix Alcan 1927).
21. Sigmund Mowinckel, Profeten Jesaja. En bibelstudiebok (Oslo: Aschehoug & co.
1925); Jesaja-Disiplene. Profetien fra Jesaja til Jeremia (Oslo: Aschehoug & co. 1926).
22. Sigmund Mowinckel, Zur Komposition des Buches Jeremia, Videnskabsselskapets Skrifter. II. Hist-filos. Klasse 1913. No. 5 (Kristiania: In Kommission bei Jacob
Dybwad 1914); Diktet om Ijōb og hans tre venner (Kristiania: Aschehoug & co.
1924); Ezra den skriftlærde. Studier til den jødiske Menighets Historie og Litteratur,
Anden Samling (Kristiania: Olaf Norlis Forlag 1916); Studien zu dem Buche EzraNehemia 1-3 (Oslo: Universitetsforlaget 1964). I fortolkningen af Mosebøgerne
holdt han fast i kildesondringen, ganske vist i en revideret version i forhold til den
klassiske Wellhausen-model. Se Mowinckel, Erwägungen zur Pentateuch-Quellenfrage (Oslo: Universitetsforlaget 1964); Mowinckel, Tetrateuch – Pentateuch - Hexateuch. Die Berichte über die Landnamhe in den drei altisraelitischen Geschichtswerken,
BZAW 90 (Berlin: Alfred Töpelmann 1964).
23. Mowinckel er da også blevet kritiseret for at bygge en meget omfattende tese
på et temmelig spinkelt tekstligt grundlag – nogle har ligefrem kaldt tesen om tronbestigelsesfesten for en “omvendt pyramide”. Jf. Knight (2016), 25f.
24. For en nyere dansk revurdering af forholdet imellem kulten og salmerne, se
Pernille Carstens: “Mellem tavshed og sang. Hvad er der blevet af den kultiske tolkning af de gammeltestamentlige salmer?” DTT 64 (2001), 97-110.
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Den komparative religionshistorie
Mowinckel gjorde i sin kultiske tolkning af de gammeltestamentlige
salmer i stor udstrækning brug af det babyloniske materiale – klagesalmer og beskrivelser af akitu-festen. I Sverige havde Johannes Lindblom (1882-1974) fra begyndelsen af 1920rne kastet sig over studiet
af de gammeltestamentlige profettekster med afsæt i en komparativ
religionsfænomenologisk orienteret tilgang. Lindblom, der 1909 blev
docent i Uppsala, var professor ved Åbo Akademi 1924-1930 og ved
universitetet i Lund 1930-1947. Hans bog Die literararische Gattung
der prophetischen Literatur, der kom i 1924, var bemærkelsesværdig
ved at inddrage middelalderens mystikere, ikke mindst Birgitta af
Vadstena, som en analogi til profeterne i Det Gamle Testamente.25
Forståelsen af profetteksterne som visions- eller åbenbaringsberetninger var ifølge Lindblom en nøgle til at se meningen med de bratte
brud, stemningsomslag, vekslen imellem stemmer og adressater, der
optræder i profetteksterne. Forskningens forsøg på at inddele de gammeltestamentlige profetskrifter i skarpt adskilte undergenrer (orakel,
anklage- eller formaningstale, veråb, forbandelse osv.) går fejl af deres basale karakter af åbenbaringslitteratur. Lindbloms arbejde med
profetlitteraturen og den profetiske erfaring med inddragelse af et
stort komparativt materiale fra religionshistorien udgjorde et vægtigt
skandinavisk bidrag til den gammeltestamentlige forskning.26
Lindbloms forankring af det gammeltestamentlige studium i den
sammenlignende religionsvidenskab kommer før opdagelsen og offentliggørelsen af Ras Shamra-arkivet. Teksterne herfra spiller til
gengæld en afgørende rolle for et andet arbejde med en komparativ synsvinkel, nemlig Flemming Hvidbergs Graad og Latter i Det
Gamle Testamente, der udkom i 1938 og handler om den nærorientalske forestilling om en døende og opstående guddom.27 Primært
med udgangspunkt i Ras Shamra-teksterne rekonstruerer Hvidberg
en kana’anæisk frugtbarheds- og seksualkult, som han mener har sat
25. Johannes Lindblom, Die Literarische Gattung der prophetischen Literatur. Eine
literargeschichtiche Untersuchung zum Alten Testament, UUÅ 1924. Teologi. 1 (A.B.
Lundequistska Bokhandeln 1924).
26. Johannes Lindblom, Hosea literarisch untersucht, Acta Academiae Aboensis.
Humaniora V (Åbo: Åbo Akademi 1927); Profetismen i Israel (Stockholm: Svenska
Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1934); Den gammaltestamentliga religionens
egenart. En metodologisk och exegetisk studie, Lunds Universitets Årsskrift N. F. Avd.
1. Bd. 31. Nr. 1 (Lund: C. W. K. Gleerup 1935).
27. Flemming Hvidberg, Graad og Latter i Det gamle Testamente. En Studie i kanaanæisk-israelitisk Religion, Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning
af Universitetets Aarsfest November 1938 (København: Bianco Lunos Bogtrykkeri
1938).

272

Jesper Høgenhaven

sig væsentlige spor også i Det Gamle Testamente: Gråden og latteren
repræsenterer således den kultiske klage over guddommens død og
den orgiastisk prægede glæde over hans genkomst. Hvidberg, der var
docent fra 1929 og fra 1941 professor ved Københavns universitet,
har ikke noget omfattende forfatterskab; men hans medrivende og
veloplagte stil har givetvis også åbnet manges øjne for det fascinerende ved den gammeltestamentlige verden.

Det sakrale kongedømme
Ras Shamra-teksterne er ligeledes vigtige for den svenske gammeltestamentler Ivan Engnells Studies in Divine Kingship in the Ancient
Near East fra 1943.28 Engnell, der blev professor i Uppsala 1947, betoner kongefigurens centrale betydning i Det Gamle Testamente og
i nærorientalsk religion generelt. Bogen var tænkt som et første bind,
der skulle følges af en mere indgående behandling af det tilsvarende
stof i Det Gamle Testamente, som dog aldrig udkom. Synspunkterne
blev videreført på selvstændig vis af religionshistorikeren Geo Widengren (1907-1996), hvis bog The King and the Tree of Life in Ancient
Near Eastern Religion fra 1951 ligeledes understregede det sakrale
kongedømme i Det Gamle Testamente. Kongen blev set som inkarnationen af den døende og opstående guddom; og en række gammeltestamentlige tekster, ikke mindst fra Salmernes Bog, blev læst
som beskrivelser af den lidelse, kongen gennemgik som hovedperson
i kultens rituelle drama.29
Forestillingen om kongen som en guddommelig figur i det gamle
Israel og om kongens centrale plads i kult og bevidsthed blev taget
op af en lang række forskere i og uden for Norden med forskellige
betoninger. En selvstændig position indtog Mowinckel, der bl.a. i sin
bog om de messianske forestillingers historie argumenterede for, at
den jødiske Messias-ide har sin oprindelse i den israelitiske udgave
af en nærorientalsk kongeidelogi, som dog længe forblev rent dennesidig og først gradvis omformedes i eskatologisk og transcendent
retning.30 Aage Bentzen (1894-1953), der i 1929 overtog professoratet
i Det Gamle Testamente i København efter I. C. Jacobsen, havde sin
28. Ivan Engnell, Studies in Divine Kingship in the Ancient Near East (Uppsala:
Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1943).
29. Geo Widengren, The King and the Tree of Life in Ancient Near Eastern Religion,
UUÅ 4 (Uppsala: A.B. Lundequistska Bokhandeln 1951).
30. Sigmund Mowinckel, Han som kommer. Messiasforventningen i Det gamle testament og på Jesu tid (København: G.E.C. Gad 1951).
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egen position: Han var stærkt inspireret af Engnells og Widengrens
synspunkter, men nuancerede dem også. Som noget væsentligt pegede Bentzen på, at der bag kongemotivet lå en mere overordnet og
universel “urmenneske”-forestilling.31
Tanken om den allestedsnærværende kongeideologi har senere generationer af eksegeter afskrevet som ensidig. I sin samtidige kontekst repræsenterede den imidlertid et forsøg på at gøre komparative
religionsstudier frugtbare for forståelsen af Det Gamle Testamente.
Den markante – og på mange måder overdrevne – understregning
af kongefigurens betydning banede samtidig vej for en fornyet opmærksomhed på Messias-forestillingers betydning i den antikke jødedom og dermed indirekte på sammenhænge imellem de gammelog nytestamentlige universer.
Generelt fandt den teologiske genbesindelse på Det Gamle Testamentes plads i kanon, som prægede den tyske debat i mellem- og
efterkrigsårene, ikke den store genklang blandt skandinaviske eksegeter. Aage Bentzen er formentlig den forsker i denne generation,
der mest udførligt har behandlet spørgsmålet om Det Gamle Testamentes stilling inden for den kristne kirkes sammenhæng.32 Bentzen understreger dialektikken i den kristne reception af Det Gamle
Testamente; man kan – som i ortodoksien – betone ligheden imellem det Gamle og det Nye Testamente for stærkt på den historiske
forskelligheds bekostning. Men man kan også gå for vidt i at fokusere på det helt nye ved Kristi budskab, så man glemmer de mange
berøringspunkter med den gammeltestamentlige tradition. Bentzen
vil knytte Det Gamle Testamentes teologiske relevans sammen med
dets “fremmedhed” i forhold til kristendommen: Den første del af
kanon åbner et vindue til et andet og fremmedreligiøst univers. I
denne forstand repræsenterer Det Gamle Testamente i forhold til
kristendommen noget radikalt “andet”; men samtidig er Det Gamle
Testamente historisk knyttet så tæt sammen med kristendommen,
at det kan danne afsæt for en dybere og mere kongenial forståelse af
ikke-kristen religiøsitet (Bentzen 1929, 52).

31. Aage Bentzen, Det sakrale kongedømme. Bemærkninger i en løbende diskussion
om de gammeltestamentlige salmer. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i
anledning af Universitetets aarsfest november 1945 (København: Bianco Lunos
Bogrtykkeri 1945).
32. Se Aage Bentzen, Det gamle Testamente. Tre Foredrag (København: P. Haase &
Søns Forlag 1929). Bentzens position er behandlet mere udførligt i Høgenhaven (2016).
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Traditionshistorien i skandinavisk udgave
Som allerede nævnt indebar i Johannes Pedersens arbejde en udtrykkelig polemisk front mod den traditionelle kildekritik. Opgøret
med kildekritikkens dominans blev navnlig i tiden efter Anden Verdenskrig til et centralt tema for flere skandinaviske forskere. I sin
skandinaviske udgave blev traditionshistorien således til et egentligt
brud med kildekritikken.33 Et foregangsarbejde var her H.S. Nybergs
(1889-1974) undersøgelse af Hoseas’ Bog (1935): Nyberg lagde her i
langt højere grad, end det ellers havde været gængs, vægt på betydningen af den mundtlige tradition for tilblivelsen af den gammeltestamentlige profetlitteratur.34 En lignende synsmåde med vægt på
mundtlighedens betydning for profetlitteraturen i Det Gamle Testamente slog nordmanden Harris Birkeland (1904-1961) til lyd for.35
Ivan Engnell fremlagde sit syn på den gammeltestamentlige litteraturs mundtlighed som det afgørende kendetegn i sin indledning
til Det Gamle Testamente fra 1945. Bogen er for så vidt en torso,
som den anden del, der var planlagt til at skulle følge efter, aldrig så
dagens lys.36 I den foreliggende første del argumenterer Engnell med
stor energi for, at litterærkritikken og den evolutionisme, som den
er forbundet med, er udtryk for en moderne europæisk miskendelse
af den antikke nærorientalske litteratur, som vi finder i Det Gamle
Testamente. Sine synspunkter på Det Gamle Testamentes litterære
genrer og deres tilblivelse fremlagde Engnell desuden i en række artikler, heraf mange i Svensk Bibelsk Uppslagsverk.37
Den traditionshistoriske linje blev i Danmark ganske særlig taget
op af Eduard Nielsen (f. 1923), der var professor i København 19561991. Hans Oral Tradition fra 1954, der bygger på en række artikler
trykt i Dansk Teologisk Tidsskrift, er et forsvar for det traditionshisto33. Se hertil Eduard Nielsen, “The Traditio-Historical Study of the Pentateuch
since 1945, with Special Emphasis on Scandinavia”, Law, History, and Tradition: Selected Essays by Eduard Nielsen Issued by friends and colleagues (København: G.E.C.
Gad 1983), 138-154; også i The Productions of Time: Tradition History in Old Testament Scholarship, a Symposium at Sandbjerg Manor, Denmark, May 1982, red. Knud
Jeppesen & Benedikt Otzen (Sheffield: Almond Press 1984), 11-28.
34. H. S. Nyberg, Studien zum Hoseabuche. Zugleich ein Beitrag zur Klärung des
Problems der alttestamentlichen Textkritik, UUÅ 1935:6 (Uppsala: A.B. Lundsqvistska Bokhandeln 1936).
35. Harris Birkeland, Zum hebräischen Traditionswesen: Die Komposition der pro
phetischen Bücher des Alten Testaments,, Avhandlinger utgitt av det norske videnskabsakademi i Oslo 1938 (Oslo: In Kommission bei Jacob Dybwad 1938).
36. Ivan Engnell, Gamla testamentet. En traditionshistorisk inledning I (Stockholm:
Svenska Kyrkans Bokförlag 1945).
37. Ivan Engnell & Anton Fridrichsen (red.), Svenskt Biblisk Uppslagsverk I-II
(Gävle: Skolförlaget 1948-1952).
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riske perspektiv på Det Gamle Testamente i den skandinaviske ud
gave.38 Nielsen gør her udtrykkeligt opmærksom på, at traditionshistorikeren ikke kan bygge videre på litterærkritikkens arbejde. Dertil
er de metodiske tilgange ganske enkelt for forskellige:
Han [traditionshistorikeren] kan netop ikke uden videre fortsætte litterærkritikerens arbejde. Hvor meget end deres intention er den samme,
er deres metoder dog for forskellige. Først og fremmest fordi traditionshistorikeren bevidst har gjort op med de kulturelle forudsætninger, der
hører baade litterærkritikerens og hans egen tid til (Nielsen 1952, 129.
Jf. Nielsen, Oral Tradition, 64).

Hermed lægger Nielsen sig på same linje som Engnell, der ligeledes
understreger den traditionshistoriske metodes karakter af et nyt perspektiv, der ikke vil supplere men erstatte litterærkritikken. Nielsen
gør i denne sammenhæng udtrykkeligt opmærksom på, at traditionshistorien ikke i udgangspunktet kan betegnes som mere eller mindre
konservativ eller kritisk over for den tradition, som er indeholdt i Det
Gamle Testamente. I praksis udviser traditionshistorien dog langt større respekt for traditionen i den forstand, at man her tiltror skaberne af
de gammeltestamentlige tekster en langt større evne til – med Nielsens
udtryk – “andet og mere end redaktionel klodsethed” (Nielsen 1952,
129). På konkrete punkter kan traditionshistorikeren sagtens være enig
med litterærkritikeren; men den grundlæggende metode er en anden.
Nielsen nævner som et eksempel det bevidst etablerede kronologiske
skema i Første til Fjerde Mosebog, et lag i teksterne, der kan identificeres med litterærkritikkens P-kilde. I traditionshistoriens optik ikke er P
dog ingen uafhængig kilde; og det giver heller ikke mening at opfatte
P som en mekanisk arbejdende “redaktor”, som primært sammenstiller og harmonisere traditioner, andre har skabt. P-laget repræsenterer
derimod stor forfatterkunst i omgangen med en foreliggende tradition.
Den skandinaviske forståelse af traditionshistorie adskiller sig på
væsentlige punkter fra den form for traditionshistorie, som blev fremherskende blandt tyske eksegeter fra mellemkrigsårene og frem. De
tyske traditionshistorikere ville spore overleveringer, der gik tilbage
til tiden før den gammeltestamentlige litteratur blev skriftlig fikseret.
De fastholdt i det væsentlige kildekritikkens resultater og dateringen
38. Eduard Nielsen, Oral Tradition: a Modern Problem in Old Testament Introduction, Studies in Biblical Theology 11 (London: SCM Press 1954). Jf. Eduard
Nielsen, “Mundtlig tradition. I. Til orientering i et aktuelt indledningsproblem”,
DTT 15 (1952), 19-37; “Mundtlig tradition. II. ‘Når din søn spørger dig i morgen,
da skal du sige…’”, DTT 15 (1952), 88-106; “Mundtlig tradition. III. Et par traditionshistoriske analyser”, DTT 15 (1952), 129-146.
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af de ældste “kilder” i Mosebøgerne – Jahvisten og Elohisten – til den
tidlige kongetid. Traditionshistorien blev en metode til at komme et
skridt længere tilbage – til dommertiden og tiden for israelitternes
indvandring i Kanaan. For de skandinaviske traditionshistorikere
derimod trådte traditionshistorien i stedet for litterærkritikken. Opmærksomheden på den mundtlige overlevering leverede ikke nogen
nøgle til at komme bag om den litterære tradition i historisk forstand
men var snarere et middel til en bedre og mere nuanceret forståelse af
teksterne. Når tidlige og sene elementer kunne optræde side om side
i teksterne, kunne disse elementer set med skandinaviske øjne ikke
være sikre kriterier for datering af tekster eller særlige “lag”. De nordiske traditionshistorikere forestillede sig i praksis gerne, at den litterære fiksering var sket på et sent tidspunkt og indbefattede mængder af
ældre stof uden, at dette med nogen form for vished kunne skilles ud.

Fællesnævnere for den skandinaviske
gammeltestamentlige eksegese?
Der er ingen tvivl om, at første halvdel af det 20. århundrede var en
overordentlig frugtbar periode for den gammeltestamentlige forskning i Skandinavien. De impulser, der udgår herfra, kan ikke bringes på enkle, samlende formler. Der var, som vi har set, betragtelige
forskelle imellem de enkelte eksegeter. Mowinckel holdt således fast
i kildesondringen, ganske vist i sin egen version, ligesom han trods
al anerkendelse også var kritisk i forhold til Engnells og Widengrens
betoning af det sakrale kongedømme. Bentzen stod, hvad angår synet
på Mosebøgerne, i det væsentlige for en fortsættelse af Buhls og Jacobsens linje med tilslutning til kildekritikken i dens klassiske udgave,
hvorimod han på salmeforskningens område tydeligt var påvirket af
Mowinckels kultiske tolkning, som han også videreudviklede bl.a. under indflydelse af den svenske forskning i det sakrale kongedømme.
Ikke desto mindre lader det sig gøre at indkredse nogle fællesnævnere, der kan siges at kendetegne den skandinaviske forskning i Det
Gamle Testamente i tiden 1900-1950. Den stærke interesse for den
gammeltestamentlige forestillingsverdens radikale fortidighed og
fremmedhed i forhold til moderne europæisk mentalitet og kultur,
det eksotiske eller “anderledesheden” ved de gammeltestamentlige
tekster og den verden, de afspejler, er et karakteristisk træk ved de
betydelige skandinaviske eksegeter i denne tid. Kendetegnende for
deres tilgang er mere konkret den kultiske interesse, det religionshi-
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storiske komparative perspektiv og endelig vægten på traditionshistorien og mundtlighedens betydning.
Der kan være gode grunde til at spørge, hvordan den nyorientering, som tegner sig inden for det gammeltestamentlige forskningsfelt
særlig i perioden 1920-1950 kan anskues i sammenhæng med tidens
kulturhistoriske strømninger i det hele taget. Det er selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje, at der er nogle faginterne forhold på færde,
ikke mindst opdagelsen af Ras Shamra-arkivet og disse teksters offentliggørelse fra 1929 og frem. Pedersens og Mowinckels banebrydende arbejder ligger imidlertid i tiden inden Ras Shamra-testernes
fremkomst. Og der er formentlig ikke tvivl om, at virkningen af deres
indsats blev forstærket af og i et eller andet vanskelig definerbart omfang også var betinget af tendenser i tiden: Oven på Første Verdenskrigs katastrofer og de samfundsomstyrtninger, der fulgte i krigens
kølvand, var der generelt mindre opbakning bag en optimistisk tro
på udvikling og fremskridt, der satte den moderne europæiske kultur
højest på en objektiv rangstige eller som slutpunktet på en kulturhistorisk evolution. Derimod kaldte tiden på en fornyet interesse for
fremmede eksotiske kulturer fra fortid og nutid. Deres udtryk kom
på en ny måde til at fremstå som relevante alternativer til nutidens
problematiske selvforståelse. Det gammeltestamentlige verdenssyn,
som det fremstod i Pedersens og Mowinckels medrivende tolkninger,
kunne – også – ses i dette lys. Det Gamle Testamente var mao blevet
relevant netop i sin fremmedhed og “primitivitet”. Hvad der havde
forekommet tidligere generationer frastødende eller i det mindste
problematiske rester af for længst overvundne religiøse stadier, virkede nu på baggrund af en måske nok lidt diffus vitalistisk optik
netop som attraktive glimt af en særligt gammeltestamentlig sans for
det jordiske liv og for den ekstatiske kult som en længselsfuldt anet
enhed imellem jordisk og evigt.
De skandinaviske eksegeter leverede ikke i samme grad som deres
tyske kolleger i samme periode direkte bidrag til den gammeltestamentlige teologi eller den hermeneutiske refleksion over Det Gamle
Testamentes status og betydning i den kristne teologis sammenhæng.
Men deres genopdagelse af de gammelteksters egenartede univers og
af det fremmede i det tilsyneladende fortrolige kom på samtidens aktuelle baggrund til at tale for Det Gamle Testamentes nutidige relevans.
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En alternativ ph.d.-afhandlings
udfordring af den praktiske teologi
Udvidet review-artikel af Tenna Mose Rhigers ph.d.-afhandling
Liturgiens Åndedræt – Et liturgisk animationsteaterlaboratorium med
fokus på udviklingen af en liturgisk teologisk og performativ tilgang til
gudstjenestefejringen på 397 sider, indleveret til bedømmelse og forsvaret ved Graduate School, Arts, Aarhus Universitet, 2016.
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Vigdis Aune, Førsteamanuensis dr. art. Norges Teknisk-
naturvidenskabelige Universitet
Hans Raun Iversen, Lektor Københavns Universitet
Abstract: Tenna Mose Rhiger has written a PhD dissertation in which
she has developed a new approach to the celebration of service in the
Evangelical Lutheran Church in Denmark with the aim of furthering
the intimate presence of pastors during service. The purpose of this extended review of Rhiger’s dissertation is first to share the enthusiasm
of the assessment committee for the project as well as its perspectives
for Practical Theology and the celebration of service in the Evangelical
Lutheran Church in Denmark. Secondly, the authors behind the review
wish to advance some critical reflections on the formal requirements for
similar experimental research projects in the future since this dissertation – as the pioneer work that it is – is likely to set the standards for
“product dissertations” in the future.
Keywords: Practical Theology – Liturgy – Pastoral Performance – Practice as Research – Product Dissertation

Tenna Mose Rhiger har skrevet en ph.d.-afhandling, hvori hun udarbejder en ny tilgang til gudstjenestefejring med særligt henblik på at
fremme præsters nærvær i den danske folkekirke. Formålet med denne anmeldelse af Rhigers ph.d.-afhandling er for det første at dele bedømmelsesudvalgets begejstring for projektet og dets perspektiver for
den praktiske teologi og gudstjenestefejring i den danske folkekirke.
For det andet vil bedømmelsesudvalget som forfattere bag denne anmeldelse anføre nogle kritiske overvejelser over, hvad der bør fordres
af lignende eksperimenterende og eksperimentelle forskningsprojekter i fremtiden, eftersom afhandlingen, som det pionérarbejde den
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også er, meget vel kan komme til at sætte standarder for fremtidige
“produktafhandlinger”.

Kropslige værktøjer som korrektiv til den
praktiske teologi på universiteterne
Afhandlingens sigte er at afdække et videnshul med hensyn til, hvad
det performative betyder for gudstjenesten, og at udvikle “en værktøjskasse med kropslige værktøjer, der kan skabe mellemmenneskelig[t]
nærvær, fokus og fællesskab i højmessens nuværende liturgi?” (8) Dette videnshul og det udviklingsprojekt, som forfatteren fremlægger,
skal ses i forhold til den nyere, liturgisk-teologiske forskningshistorie
i Norden, som forfatteren gennemgår på en måde, der synliggør både
hendes positionering og inspiration (14-26).
I tråd med Bent Flemming Nielsens opfordring til at fokusere på
kropslighed og mundtlighedssituationen i gudstjenesten som centrale for forkyndelsen og dens betydningsdannelse, skriver forfatteren
sig ind i en aktuel dansk-nordisk forskning repræsenteret ved Kari
Veiteberg, Lena Sjöstrand, Gunnfrid Ljornes Øierud, Kirstine Helboe Johansen og Jette Bendixen Rønkilde. Disse praktisk teologiske
forskere fremhæver alle mellemmenneskelighed som definerende for
gudstjenesten. Gudstjenesten ses her som “dybt afhængig af gudstjenestelederens performative egenskaber og af deltagernes faktiske deltagelse i begivenheden” (15). Afhandlingens originale bidrag består
med afsæt i denne definition i at “udvikle en undervisningsmetode,
som skal tjene til at kunne fremme det mellemmenneskelige nærvær
i gudstjenestefejringen” (15) på baggrund af en øget performativ bevidsthed hos præster. Hermed udgør afhandlingen også et korrektiv
til “den protestantiske insisteren på den teologisk reflekterende, semantiske og verbale betydningsdannelse” (16). Ligeledes i forhold til
folkekirkelige initiativer uden for universiteterne er forfatteren nyskabende. Der er tidligere arrangeret liturgiske laboratorier, hvor teoretisk funderede diskussioner om “best practice” har domineret. Forfatterens kurser for fire præster i Løgumkloster, som udgør en væsentlig
del af ph.d.-afhandlingens empiri, er imidlertid det første liturgiske
laboratorium i akademisk regi og samtidigt det første, hvor laboratoriet lægger vægten på praktisk afprøvning (24-25). Afhandlingen er
således et korrektiv til den praktiske teologi på universiteterne, idet
der ikke er “nogen tradition for at afprøve teorier i praksis på de teologiske fakulteter, heller ikke i faget ‘praktisk teologi’” (25).
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Handlinger og performative udtryk står centralt i ph.d.-afhandlingens undersøgelse. Undersøgelsen hviler på teserne, at gudstjenestefejringen er en performativ handling, der skaber en relation mellem
aktør, iagttager og Gud; at viden er praksis; og “at undervisning med
animationsfiguren som didaktisk redskab har potentialet til at kunne
bygge bro mellem liturgien og den professionelle performative, liturgiske praksis” (10). På den baggrund stilles følgende spørgsmål, som
undersøgelsen vil besvare:
Hvordan kan animationsfiguren hjælpe til større liturgisk kropsbevidsthed? Hvilke begrænsninger og benspænd skaber det, at introducere en
helt ny praksis som vej til at forstå liturgien som performativ praksis?
Og er det overhovedet muligt at oversætte redskaber tilegnet gennem
dukkeførertræning til liturgiens ritualiserede sprog? (10-11).

En væsentlig styrke ved afhandlingen er dens bidrag til den praktisk
teologiske forskning, idet den viser, hvordan elementer fra teaterverdenen, særligt brugen af animationsfigurer og performancelaboratorier, kan bringes i spil i forhold til den folkekirkelige gudstjenestes
praksis og teologiske forståelse. Dermed peger afhandlingen frem
mod udviklingen af humanistiske “produktafhandlinger”. Afhandlingens grundtese, hvor præsten ses som gudstjenestens animator (og
ikke blot dens kontrollerende leder eller helt modsat dens showmaster) har rige perspektiver både med hensyn til præstens opgave som
liturgisk performer og med hensyn til den teologiske forståelse af
gudstjenesten som aktivitetsform. Samtidigt bidrager afhandlingen
med et bud på en ny model for forståelsen af forholdet mellem teori
og praksis i den praktiske teologi – og i videre forstand i teologien,
som gennem snart hundrede år har været spærret inde i et paradigme,
hvor akademisk teologi helst skal være uden forbindelse til praksis,
mens den kirkelige praksis risikerer at blive tilsvarende teoretisk underreflekteret. På disse punkter er afhandlingen klart på forkant i
forhold til en udvikling, som presser sig på i den praktiske teologi i
Danmark såvel som internationalt.

Et nødvendigvis teori- og metodepluralistisk forskningsdesign
Med henblik på at besvare problemformuleringen har Rhiger “afgrænset” sin empiri til at bestå af indledende interviews med fire deltagende præster, indledende observationer af deres gudstjenester, tre
laboratorieseminarer, de fire præsters og Rhigers lærings- og reflek-
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sionsprocesser, præsternes øvelser i animation og liturgisk handlen,
forfatterens afsluttende observation af de fire præsters gudstjeneste og
endelig de fire præsters afsluttende evaluering af forløbet. Empirien
fremlægges i kapitlerne 4-7 og i bilagsdelen i form af logbogsnotater,
transskriptioner, fotos og videoer fordelt på 107 siders bilag og en
ekstern harddisk.
Taget problemformuleringens interdisciplinære aspekter i betragtning sammensætter Rhiger klogt et flerfagligt og spændende teorigrundlag, der præsenteres i afhandlingens kapitel 2.
Afsnit 2.1 forholder sig til teorier hentet fra den kropsfunderede teaterpraksis, hvormed Rhiger reflekterer over, hvordan kroppens performative nærvær etableres. Rhiger slår fast, at gudstjenesten ikke kan
sammenlignes med teater (18), men at teateret har en viden om, hvordan performative handlinger virker på tilskuere (11). Forfatteren syntetiserer den praksisbaserede tænkning hos Jerzy Grotowski, Eugenio
Barba, Jacques Lecoq og Antonin Artaud og overfører deres refleksioner over forudsætningerne for “et større (scenisk) nærvær i nuet hos
skuespilleren såvel som hos tilskueren … til gudstjenestefejringen …
som et mellemmenneskeligt nærvær, der kan give bedre præmisser
for forkyndelsen” (44). Idealet for performativ/ekstra-daglig handling
er, at fokus rettes mod den kropslige handling i en sådan grad, at der
bliver overensstemmelse mellem indre impuls og ydre reaktion. Den
performende skal være som en passiv receptor, der modtager, er og
udfører sin impuls. Forfatteren beskriver dette som en transcendering
af tænkningens kontrol med kroppen, der medfører, “at en performance får sit organiske udtryk, som påvirker tilskuerne som samlet
krop […, hvilket] kan skabe et ekstraordinært nærvær” (46). Teknikken tænkes derfor som et arbejdsredskab for præster til at genopdage
de inkulturerede handlinger, som de udfører under hver gudstjeneste
og til samtidigt bedre at kunne improvisere, dvs. reagere på impulser i menighedsfællesskabet. Grotowski taler endda om ‘den hellige
skuespiller’, der sætter sig selv til side for i stedet at tilbyde sit nærvær
og åbenhed over for impulser fra salen, hvilket forfatteren sætter som
model for præstens rolle (48-49). Trods overbevisende argumentation
for, hvorfor teatervidenskabens praksisbaserede tænkning har noget
at bidrage med til den praktiske teologi, skal det påpeges som en
svaghed, at Rhiger i den sammenhæng ikke inddrager hverken kropsfænomenologien eller en teori om non-verbal kommunikation. F.eks.
ville Julia Kristevas skelnen mellem sprogets semiotiske og symbolske
modus1 kunne have forklaret, hvorfor den verbale kommunikation
1. Jf. Julia Kristevas doktorafhandling La Révolution du langage poétique fra 1974.
Den foreligger delvist i engelsk oversættelse som “Revolution in Poetic Language”,
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ikke kan etablere det nærvær, som den kropsfunderede teaterpraksis
siges at formå, for således at tydeliggøre nødvendigheden af Rhigers
kropsfunderede korrektiv.
Det ritualteoretiske begrebsapparat introduceres i afsnit 2.2 og består af religionsvidenskabelige og antropologiske bidrag fra Cathrine
Bell, Caroline Humpfrey og James Laidlaw samt Anita Hammers
teatervidenskabelige refleksioner over ritualer. Disse bidrag forstår ritualisering som handlinger, der konstituerer det hellige i opposition
til det profane (49). I ritualer ritualiseres de deltagende kroppe gennem deres handlingsengagement, hvor en kropsliggjort føling med
handlingers effekt i forhold til at skabe nærvær ideelt set vækkes.
Hvor præster hidtil har fokuseret på teologiske tanker om handlingens betydning, fordrer Rhiger i højere grad nu præsters accept af
gudstjenestens rituelle grundvilkår og hermed også af ritualiseringens
præmisser (51). Rhiger tager imidlertid afstand fra Roy A. Rappaports kommunikative ritualteori og dennes tilhængere, som ifølge
Rhiger hævder, at handlingens semantiske betydning på forhånd er
givet. Denne udlægning af Rappaport virker misforstået, idet Rappaport netop understreger, at ritualets semantiske betydning ikke på
forhånd må være helt fastlåst, da det vil stå i vejen for ritualets evne til
at tilpasse sig forandring. Ritualets adaptive potentiale afhænger netop hos Rappaport af åbenheden over for individuelle fortolkninger af
ritualet. I Ritual and Religion in the Making of Humanity taler Rappaport sågar om den effervescens, parallelbetydning og fællesskabsfølelse, som den kropsliggjorte deltagelse i ritualet etablerer uanset dets
semantiske indhold.2 Her synes Rhiger at positionere sig op imod
Rappaports ritualteori på baggrund af Nielsens og Johansens trods
alt kortfattede gengivelse (Afhandlingen, 52) uden at fremlægge nuancerne fra Rappaports eget hovedværk. For at kompensere for det,
som Rhiger vil undgå hos Rappaport, inddrager hun Hammers begrebspar prayer-play og belief-faith. Prayer forstås som ritualets rammesættende liturgi, mens play forstås som åbenhed over for impulser
og variationer. Belief repræsenterer dogmatisk, institutionaliseret tro
modsat faith, der er lokalt og privat forankret fortolkning af belief.
Forfatteren fremhæver nødvendigheden af et dynamisk forhold mellem prayer, play, belief og faith som forudsætninger for, at en gudstjeneste kan blive vedkommende og dermed invitere til nærvær (53).
Det liturgisk-teologiske begrebsapparat, der præsenteres i afsnit 2.3,
er hentet fra Gordon W. Lathrop, Geoffrey Wainwright og Alexander
The Portable Kristeva, red. Kelly Oliver (New York: Columbia University Press
2002), 27-92.
2. Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity (Cambridge:
Cambridge University Press 1999), 145-147.
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Schneemann, der i en økumenisk bestræbelse trods forskellige konfessionelle ståsteder søger tilbage til det oldkirkelige motto lex orandi,
lex credendi (som man beder, sådan tror man) og oldkirkelige gudstjenestemønstre som handlinger mellem mennesker, der er konstituerende for troen, idet den gudstjenestelige handling kommer før den
teologiske refleksion (55-56, 60). Vel sætter gudstjenesten en ramme
om ritualet (se ovenfor om prayer), men verbale tolkninger skal også
sikre, at “betydningsdannelsen falder indenfor den konkrete troskontekst” (57), hvilket kræver rum for gudstjenestens improvisatoriske
mulighed, således at “de ritualiserede handlinger [kan] opleves som
nye hver eneste gang, om end genkendelige, og dermed bevare det
nærvær og fokus, som det kræver at opretholde en ekstradaglig handlingskarakter” (58). Afslutningsvis inddrages Helle Christiansen, der
italesætter Kristi nærvær i gudstjenesten og idealet om et møde mellem evangelium og menighed, hvor den historiske distance mellem
nutiden og antikken transcenderes. Dette kræver præstens nærvær
og årvågenhed i forhold til impulser fra menigheden, hvortil Christiansen peger på mestring af åndedrættet som redskab (60-61). Hermed syntetiserer forfatteren den liturgiske teologi både bagud med sit
udvalg af teaterantropologiske teorier og ritualteori og fremad mod
sidste teoridel, der er hentet fra animationsteateret, hvor åndedrættet
står centralt, jf. afhandlingens titel.
Afsnit 2.4 forklarer, hvordan animationsteater har relevans for det
teoretiske begrebsapparat, og hvorfor animationsteateret kan tjene
som didaktisk greb for præster til – ad kropslig vej – at nå frem til indsigter om selve den performative handling som betydningsskabende.
Ifølge Rhiger er animationsprocessen nemlig et spørgsmål om, at “det
døde objekt vækkes til live for et publikum af en fører, der lader sin energi
smelte sammen med figurens” (62; Rhigers kursivering). Praktikere og
teoretikere, der bidrager til afsnittet, tæller Michael Meschke, Eric
Bass, medlemmer af Handspring Puppet Company, Penny Francis,
Cariad Astels og Ida Hamre. Astels og Hamre understreger nærvær
og kropsbevidsthed samt metarefleksion over de teaterantropologiske
teorier som forudsætninger for at kunne animere en figur. Francis og
Meschke italesætter, hvordan bevægelsen i dukketeater må komme
før replikken, jf. Grotowski om nødvendigheden af åbenhed over for
impulser udefra (64). At dukkeføreren må tilpasse sine bevægelser
til dukken ligner ifølge forfatteren præstens behov for at akkulturere
de inkulturerede handlinger i den ritualiserede krop, ikke kun for at
gøre gudstjenesten ekstra-daglig, men også for “dannelsen og vedligeholdelsen af troen” (67). Dette kræver et ekstra nærvær og årvågenhed i forhold til at muliggøre figurens bevægelser som organiske (65).
På den baggrund foreslår forfatteren, at animationsteateret kan tjene
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som didaktisk greb for præster til – ad kropslig vej – at nå frem til
indsigter, der kendes fra teatervidenskab og den performative ritualteori om selve den performative handling som betydningsskabende.
En mangel i det ellers generelt flot sammentænkte teoriafsnit er en
distinkt definition af det performative, der står yderst centralt, ja som
sågar kan siges at være det begreb, der samler Rhigers mangfoldige
teorivalg. Når formålet med afhandlingen endvidere er at “udvikle en
undervisningsmetode, som skal tjene til at kunne fremme det mellemmenneskelige nærvær i gudstjenestefejringen” (15) på baggrund af
en øget performativ bevidsthed hos præster, er det vigtigt, at ikke kun
forfatteren, men også andre er helt sikre på, hvad man skal se efter, for
at kunne genkende det performative.
Forfatteren skriver indledningsvist, at det er vanskeligt at definere
det performative, men gør det alligevel som
en bevidst ændring af ens kommunikative, ritualiserede handlings kvalitative karakter – det nærvær handlingen udføres med, dens rettethed,
den neutralitet kroppen pålægges for at lade tilskueren kunne danne sig
sin egen mening om betydningsdannelsen. Det performative opstår på
et præ-ekspressivt niveau, hvor det er den rene handling, den direkte
relation mellem aktør og iagttager, og det nærvær dette kræver af begge
parter, som skaber fællesskabet (7-8).

Endvidere skriver Rhiger, at gudstjenesten er en sådan performativ
handling, der er dybt afhængig af bl.a. “gudstjenestelederens performative egenskaber” (15), hvorfor hun konstaterer et behov for at “øge
den performative bevidsthed hos gudstjenestens deltagere – i første
omgang præsten” (Ibid.).
At det performative kræver rettethed og plads til individuel fortolkning, er fint oplysende, men herefter savnes en definition. På den
ene side er det performative kendetegnet ved at være en bevidst forandring af kvaliteten ved ens handling, og ved, at det især er præstens
performative bevidsthed, der skal øges. På den anden side opstår det
performative på et præekspressivt niveau med en kropslig neutralitet. Hvordan kan det performative være præekspressivt og kropsligt
neutralt samtidig med, at det defineres som noget bevidst? Endvidere
præsenteres nærvær på den ene side som et medium for den performative handling, mens nærvær på den anden side, afhandlingen igennem, præsenteres som resultatet af det performative. Om end inspirationen bag forfatterens indledningsvise definition ikke angives, er
den formodentlig inspireret af teorierne, der gennemgås i kapitel 2.
Her siges det s. 49, at “kroppen og kroppens performativitet i ritualet
og i gudstjenesten er afgørende for evangeliets forkyndelse og menig-
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hedens fællesskab i gudstjenestefejringen”. Med andre ord er det nu
kroppen, der er det primære medium for det performative. Med disse
sparsomme og umiddelbart selvmodsigende informationer om det
performative gives hverken den praktiske teolog eller den udøvende
præst eksplicitte oplysninger om, hvori det performative består. Det
undrer ligeledes, at den nok største performativitetstænker, Judith
Butler, ikke er nævnt med et ord. Butler kunne oplagt have hjulpet
med at præcisere det performatives kendetegn og endvidere bidraget
med en spændende kompleksitet til Rhigers ideal om præsters akkulturering af inkulturerede handlinger. Endvidere ville Butler have
tvunget Rhiger til at overveje, om ikke enhver handling, uanset om
den er dagligdags eller ekstra-daglig, er performativ og konstituerende for den handlendes identitet?3
Helen Nicholsons dramapædagogiske teori om applied drama,
der fik indflydelse på Rhigers dramapædagogiske refleksioner over,
hvordan de fire præster skulle undervises i dukkeføring, præsenteres ikke i det indledende teorikapitel (kap. 2). Teorien om applied
drama forklarer forudsætningerne for som leder med afsæt i kroppen
at skabe ny indsigt hos andre og specifikt i forhold til afhandlingens
problemstilling at fremme handlingsorienterede, kropslige praksisser
blandt præster, så de kan bidrage til det mellemmenneskelige nærvær
i gudstjenestefejringen (288-289). Forfatteren forklarer den sene teoripræsentation med, at hun først gjorde sig bekendt med Nicholsons
teori efter at have erkendt, at forskningsprojektet havde ændret sig
fra et laboratorium, hvor Rhiger skulle afprøve en animationsteaterbaseret undervisningsmetode til facilitering af en liturgisk teologisk
og performativ tilgang til gudstjenestefejring hos de fire præster til en
proces, hvor de fire præster i længere tid end forventet skulle undervises i dukkeføring, inden applikation heraf kunne sammentænkes
med præsters liturgiske handlinger. Umiddelbart synes en dramapædagogisk teori relevant for forløbet, uanset hvilken vej det udviklede
sig, og det ændrer ikke ved, at Nicholsons og andre dramapædagogiske teorier, som Rhiger burde kende fra sin uddannelsesmæssige
baggrund på dramaturgi, skulle have været lagt frem indledningsvis
for at forklare, hvad der har haft indflydelse på hendes – ofte intuitivt
kloge – tilgang til empirien, inklusiv hendes korrektion af processen fra laboratorium til undervisning. Dispositionen kan dog – ikke
legitimeres, men forklares ud fra Rhigers forveksling af proces med
produkt, hvilket sandsynligvis skyldes hendes forståelse af Practice as
Research-metoden.
3. Judith Butler præsenterer sin performativitetsteori med det dertilhørende begreb ‘subversion’ med relevans for akkulturering af kulturens rituelle og rituallignende handlinger i Gender Trouble (New York: Routledge 1990).
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Primær metode for ph.d.-projektet er Robin Nelsons Practice as Research, der præsenteres i kapitel 1. Rhiger gør her ikke rede for, på
hvilke felter hun tilslutter sig denne tværfaglige forskningstradition,
hvilket også kan forklare den svage redegørelse for forskningsdesign
og metodens egnethed. Præsentationen er heller ikke udtømmende,
men bygget således op, at forfatteren får præsenteret rationalet bag
afhandlingens opbygning, herunder de meget procesbeskrivende kapitler 4, 5, 6 og 7, deres mange gentagelser og deres manglende karakter af traditionel akademisk analyse. Læseren får at vide, at man
kan forvente en cyklisk form for forskning (35), “en form for ‘liquidknowing’” (36), der ikke vil bruge egentlig “’reflection-in-action’”
(36), da refleksion med dertilhørende teoriinddragelse og diskussion
med teorien vil afbryde koncentrationen om praksis og de kropslige
vidensgenererende processer, som deltagerne står i, og som de derfor
først skal indover bagefter. Hvorvidt forfatteren skelner mellem begreberne “refleksion-i-handling” og “refleksion-over-handling” står ikke
klart. Rhiger har dog en klar bevidsthed om, at hendes afhandling på
grund af metodevalg afviger fra traditionelle akademiske afhandlinger. Omvendt skriver hun, at afhandlingen afviger fra retningslinjer
for Practice as Research-metoden ved alligevel at bringe et teorikapitel
forud for undersøgelsen (37). At der skulle være tale om en afvigelse
modsiges imidlertid af Nelson selv (Nelson 2013: 26; 37), der kræver
særskilt indledningsvis præsentation af teori med henblik på dialog
undervejs med praksis. Vigtigheden af dialog mellem praksis og teori
argumenterer Rhiger dog klart for og følger således alligevel Nelsons
anbefalinger (35, 39).

Undersøgelsens svære proces og de betydningsfulde resultater
I anden hoveddel (kap. 4-7) følger en “thick description” af laboratorie- og undervisningsprocessen, der i sin skriftlige form fremlægges
som afhandlingens praksisprodukt suppleret af systematiske henvisninger til forskellige typer af skriftlige bilag samt foto- og filmmateriale. Her kan det diskuteres, hvorvidt det er legitimt at transformere
Nelsons forestilling om et praktisk produkt til et tekstligt produkt
uden uddybende argumentation herfor, jf. s. 24 inkl. fodnote 21,
hvor forfatteren beskriver valget, uden dog at begrunde det. I denne
“thick description” af laboratorie- og undervisningsprocessen er det
endvidere meget krævende for læseren at følge forskningsprocessen,
som den gengives i anden hoveddel (kap. 4-7) pga. dens parafraserende karakter og dens mange gentagelser. Denne fremlæggelse af
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en cyklisk forskningsproces er for så vidt konsistent med forfatterens
opfattelse af metodologien i Nelsons Practice as Research, men ikke
med bedømmelsesudvalgets opfattelse af selvsamme, jf. Nelson 2013,
26; 37. Hele anden hoveddel (kap. 4-7) får derfor bilagsagtig karakter, hvor en kondensering og selektering af materialet havde været
ønskelig. Det lave taksonomiske niveau, den manglende selektion
i dokumentationsmaterialet og den manglende opbygning af argumentation gennem opsummering af fund relateret til problemstilling
og forskningsdesign i anden hoveddel (kap. 4-7) er således en svaghed ved afhandlingen, der ikke bør danne præcedens for kommende
ph.d.-afhandlinger af lignende eksperimentel karakter. Samtidig kan
man ikke benægte, at den omfattende dokumentation bevirker, at afhandlingens konklusioner – som de for alvor kommer til syne i tredje
hoveddel (kap. 8-10), hvor anden hoveddels fremlagte empiri syntetiseres med teori, metodiske overvejelser og teologiske positioner –
fremstår ærligt kontekstafhængige og relaterede til sociale, praktiske,
etiske og æstetiske aspekter ved den nære forskningskontekst og de
fire deltagende præsters omliggende livskontekst. Uanset ovenstående
kritik skal det derfor understreges, at mængden af dokumentation for
så vidt også er en af afhandlingens styrker.
Tredje hoveddel (kap. 8-10) er til gengæld kendetegnet ved stringente analyser og diskussioner på et højt taksonomisk niveau. Kap.
8 evaluerer laboratorieseminarerne i lyset af et dramapædagogisk, et
praktisk-teologisk og et liturgisk-teologisk synspunkt med vigtige
kunstpædagogiske drøftelser af forholdet mellem laboratorium og
undervisning og mellem kropslige, ikke-sproglige erfaringer og behovet for refleksioner over, hvordan mennesket lærer og erkender. Kap.
9 forklarer og vurderer i dialog med afhandlingens teorivalg laboratorieseminarernes liturgiske og praktisk teologiske implikationer for de
fire deltagende præster. Ligeledes er det i dette kapitel, at forfatteren
positionerer sig i forhold til praktisk teologi, dogmatik og liturgisk
teologi. Beskrivelsen af disse fagområder er ikke udtømmende, men
kun sjældent direkte unfair.
Kapitel 10, der udgør konklusionen, sammenfatter og besvarer
problemformuleringens tre forskningsspørgsmål. På spørgsmålet om,
hvordan animationsfiguren kan hjælpe til større liturgisk kropsbevidsthed, konkluderer Rhiger, at animationsfiguren kan fungere som
“det fælles tredje, dvs. et fælles fokuspunkt for de tilstedeværende og
en mulighed for at vurdere og diskutere, hvilke handlinger, der hjælper til at fremme figurens – og dermed også førerens – kropslige kommunikation” (350). Animationsfiguren skabte “en kropslig forståelse
af det at kommunikere et budskab” (Ibid.) med udgangspunkt i “den
enkelte deltagers udfordringer og udvikling” (Ibid.). På spørgsmålet
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om, hvilke begrænsninger og benspænd den introducerede praksis
skabte for at forstå liturgien som performativ praksis, fremhæver Rhiger “diskrepanser mellem deltagernes og min forståelse af, hvad en
laboratorieproces i en undervisnings- og forskningssammenhæng er”
(351) og et “positivt frustrationsniveau” (Ibid.), der skyldtes bl.a. udfordringer for de fire præster i forhold til at “koble det talte sprog fra,
så kroppen [fik] lov at træde frem som den primære kommunikator”
(353). Med andre ord: “Ændringen i den liturgiske kropsbevidsthed
er ikke noget, man kan læse sig eller diskutere sig frem til” (Ibid.).
Disse ændringer er
subtile og svære at sætte fingeren på for den utrænede iagttager eller
den vanemættede liturg. Det er åndedrættet, blikretningen, stemmeføringen, handlingens nærværskvalitet og ikke mindst hvordan man helt
konkret, fysisk forvalter sakramenterne og Ordet (Ibid.).

Tredje og sidste forskningsspørgsmål vedrører oversættelsen af redskaber tilegnet gennem dukkeførertræning til liturgiens ritualiserede
sprog og dens konsekvenser for præsternes liturgiske praksis og syn
på egen rolle i gudstjenesten. Hertil konkluderer Rhiger, at præsterne
som følge af dukkeførertræningen begyndte at tænke menigheden
som langt mere medansvarlig for gudstjenesten end tidligere, og at
det fordrede en større evne til at reagere på menighedens impulser
(354). Den medførte også
[o]pdagelsen af, hvordan åndedrættet skabte både fællesskab, samhørighed og rum til at det enkelte medlem af menigheden kan være der med
alt det, der er dem. Det bliver et liturgiens åndedræt, hvor man måske
ikke trækker vejret i takt, men trækker vejret sammen” (355, Rhigers
kursivering)

Den medførte, at “animationsfiguren havde været med til at højne
[præsternes] fokus på det fælles tredje i gudstjenesten, på Gud” (357),
fordi god animationspraksis er at minimere en opmærksomhed på
dukkeføreren – eller i gudstjenestelig sammenhæng – på præsten.

Perspektiv og eftertanke
Ud over klare gevinster for den praktiske teologi og som et tilbud
til mange præster om udvidelse af deres praktiske viden er Rhigers
ph.d.-afhandling akademisk set interessant, hvad angår form. Af-
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handlingen peger frem mod nye genrer inden for ph.d.-afhandlinger
og doktordisputatser, hvor selvstændige produkter ledsages af en akademisk tekst, sådan som det allerede kendes i ind- og udland i forbindelse med produktspecialer. En mulighed for, hvad man eksempelvis
kunne kalde en produktafhandling, har Rhiger under den nuværende ph.d.-ordning ikke haft. Af den grund må det også regnes som en
blandt afhandlingens mange styrker trods kritikken af anden hoveddel (kap. 4-7), at hun har udført et pionerarbejde, hvad angår form.
At introducere “produktafhandlingen” som en mulig genre til erhvervelse af de højeste akademiske grader vil ikke være fremmed for
universitetsverdenen. Allerede i løbet af 1900-tallet opstod der et behov inden for flere fagområder for at retablere forbindelsen mellem
teori og praksis, der syntes at være gået tabt i kølvandet på Oplysningstiden, hvor Immanuel Kants udskillelse af kunsten som område
uden for fornuften førte til, at den praksisbaserede og ofte kropsligt
eller mundtligt overleverede håndværksmæssige kunnen og kunst
blev tilkendt en lavere status og blev holdt uden for udviklingen af
de akademiske fag. Et vendepunkt for de forskellige universitetsfag i
forhold til at anse praksis som kilde til forskning blev den pragmatiske filosofi. John Dewey understregede i How to Think fra 1910,
at menneskelig erfaring altid er konkret, situeret og observationsbetinget som forudsætning for reflektorisk reaktion på rå data. Hans
teori blev i 1960’erne afsæt for kunst- og designuddannelserne til at
anvende praksisbaseret forskning med henblik på at udvikle reflekterede kunstnere på højt niveau. I 1970erne og -80erne skrev den
pragmatiske filosof Donald Schön Theory in Practice; Increasing Professional Effectiveness (sammen med Chris Argyris) og The Reflective
Practioner: How Professionals Think in Action om “viden-i-handling”
og “reflekterende observation” med henblik på at udvikle en form
for praksisepistemologi, der bl.a. inspirerede fag som pædagogik,
sundhedspleje og arkitektur samt dramaturgi til at fokusere på deres
respektive særegne, meningsbærende handlinger, vilkår og indarbejdede rutiner samt kropsliggjorte viden.4 Fælles for disse fag er, at de
sigter mod at begrebsliggøre kvalitet og italesætte udfordringer og
udviklingsmuligheder for en bedre faglig praksis. Seneste væsentlige
bidrag er Practice as Research in the Arts fra 2013, hvor Robin Nelson
forsvarer idéen om kreativ praksis i kunstfagene ved at præsentere en
form for tavs, eksperimentel kundskab, der ikke kan genereres gennem traditionel akademisk forskning, ej heller gennem skriftlig argu4. Chris Argyris & Donald Schön, Theory in Practice; Increasing Professional Effectiveness (San Fransisco: Jossey-Bass 1974); Donald Schön, The Reflective Practioner:
How Professionals Think in Action (New York: Basic Books 1984).
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mentation. I stedet lægger han vægt på de fordele og udfordringer, der
opstår i rummet mellem kreativ praksis og forskning.5
Formelle krav til en vellykket praksisbaseret forskning, som tilmed
kan begrunde fremtidig inklusion af ikke-skriftlige dele i en ph.d.-afhandling eller sågar egentlige produktafhandlinger til erhvervelse af
de højeste akademiske grader, bør være, at der skelnes mellem praksis
og refleksion over praksis på mere gennemført vis, end det er tilfældet
i Rhigers afhandling. Selve refleksionen og forskningsdesignet bør
være styret af et fagligt begrebsapparat samt teori- og metodevalg,
som på transparent vis skal begrunde fordele og udfordringer ved
disse valg i forbindelse med både produktudvikling og analysen af det
dokumenterede produkt. Endelig bør forfattere præcisere, hvordan
praksis positionerer produktet i forhold til forskningshistorien. Med
en sådan flerfoldig kontekstualisering af produktet, uanset om det
er et interaktivt arbejde eller en metodedemonstration, en demonstrationsworkshop eller en lærerbog, sikres rammerne for at kunne
supplere produktet med et skriftligt arbejde på højeste taksonomiske
niveau. En forudsætning for disse overvejelser er imidlertid, at værtsuniversitetet anderkender praksisbaseret forskning og bl.a. tilbyder et
ph.d.-program med særligt udviklede kursusdele og vejledninger, der
er målrettet denne akademiske genre. Både ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Rhigers egen Graduate School, Arts,
Aarhus Universitet – ikke uden relation til den situation, der opstod
i forbindelse med bedømmelsen af Rhigers afhandling – er nye retningslinjer for udarbejdelse af ph.d.-afhandlinger undervejs. Trondheim synes at vælge en egentlig produktafhandling, hvor produkt og
refleksion over praksis vægtes ligeligt, mens Aarhus i skrivende stund
ser ud til at beslutte, at ph.d.-afhandlinger kan rumme ikke-skriftlige
dele, der skal kontekstualiseres på lige fod med enhver anden empiri.
Rhiger havde ikke ovenstående retningslinjer at skrive sin ph.d.afhandling indenfor, og af den og andre grunde som anført ovenfor,
vurderer vi samlet set, at denne på én gang eksperimenterende og
eksperimentelle afhandling er nyskabende. Gennem sit tværfaglige
forskningsdesign og det ihærdige arbejde med projektets gennemførelse, herunder Rhigers følsomhed over for æstetiske, etiske, teologiske og praktiske aspekter af problemstillingen og forskningsprocessen, leverer afhandlingen væsentlige og originale praktisk teologiske
indsigter hånd i hånd med en berettiget, men generelt loyal kritik af
faget, som forfatteren med denne afhandling ønsker at tilskynde til
nye forsknings- og undervisningsmetoder.
5. For mere om praksisbaseret erkendelse, se tidsskriftserien Refleksion i praksis,
udgivet af daværende Institut for Filosofi & Idéhistorie, Aarhus Universitet (http://
ruml.au.dk/skriftserier/refleksionipraksis; set den 2. september 2016)
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Ortodoksi, ortopraksi og livsform
Betragtninger over Niels Henrik Gregersens bog, Den
generøse ortodoksi. Konflikt og kontinuitet i kristendommen.
København: Eksistensen 2015. 523 s. Kr. 299.
Professor, dr. theol.
Bent Flemming Nielsen, Københavns Universitet
Abstract: The paper presents a revised version of an oral opposition given
on February 24th 2016 occasioned by the presentation of Niels Henrik
Gregersens magisterial book, Den generøse Ortodoksi. Konflikt og kontinuitet i kristendommen, 2015, at the Faculty of Theology, University
of Copenhagen. The opposition questions the book’s use of the terms
Christianity and Orthodoxy, and suggests alternatively a fresh look at the
church being an institution and the church offices.
Keywords: Christianity – doxa – orthodoxy – Lutheranism – doctrine
and faith.

Det var med glæde jeg sagde ja til at holde et oplæg1 og ønske til lykke
i anledning af kollega Niels Henrik Gregersens nye bog, Den generøse
ortodoksi. Der kan siges mange rosende ord om bogen, en del er allerede sagt og skrevet i diverse omtaler og anmeldelser, og jeg tilslutter
mig gerne det allerede skrevne. Det er ikke hverdagskost at få præsenteret et dogmatisk værk på mere end 500 sider på dansk. Heller ikke
selv om det drejer sig om en samling og forarbejdelse af forfatterens
arbejder fra de seneste mere end 20 år, hvortil føjes en del nyt. Det er
der grund til at ønske til lykke med til forfatteren og til at glæde sig
over på fagets vegne.
Bogen er stor af omfang, og bogen er stor i sin prætention: Her
skal ikke fedtes, her skal serveres marvfulde retter, her skal samtales
med de store fra traditionen, Athanasius, Augustin, Anselm, Thomas,
Luther, Grundtvig, Kierkegaard, Newman, Barth, Tillich og mange
andre – de skal ikke glemmes eller gemmes bort på grund af en alt
for beskeden modernitet, som har glemt sine egne rødder, og som
har nedskrevet forventningerne til, hvad teologien i grunden handler
om. Dette kan jeg også sige ja til. Nu er min opgave i dag ikke blot
1. Artiklen gengiver et oplæg ved bogpræstentationen den 24. februar 2016 på
Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Artiklen bibeholder oplæggets
mundtlige fremstillingsform, men er suppleret med noter og enkelte tilføjelser og
korrekturer.
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at præsentere en bog, ej heller at give en form for samlet anmeldelse.
Men opgaven er i henhold til aftalen med forfatteren at yde et vist
modspil og en kritik. Jeg vil begrænse mig til bogens indledning og
første kapitel. Samtidig skal det siges eksplicit, at jeg på denne korte
plads ikke kan yde retfærdighed mod bogens mange nuanceringer og
overvejelser.

Kristendommen
Lad mig begynde med at fortælle en episode fra for ca. 25 år siden,
hvor jeg var på et obligatorisk lægebesøg hos min daværende læge. I
samtalens løb, som berørte løst og fast, talte jeg på et tidspunkt om
“kristendommen”. Hvortil lægen kommenterede: “Sådan noget som
kristendommen findes slet ikke. Der findes kun kristne mennesker”.
Med andre ord: “Kristendommen” er en abstraktion, en hypostasering, en konstruktion, måske en ideologi, som findes i hovedet på
nogle mennesker – og i grunden ikke andre steder. (Jeg skal lige nævne, at jeg senere har skiftet læge – dog ikke på grund af hans mening
om kristendommen.) Når jeg omtaler den episode, så er det fordi
ordet, begrebet “kristendommen”, spiller en gennemgående rolle hele
vejen igennem i dagens bog, som når det eksempelvis hedder: “På
samme måde forudsætter Kristendommen, at Gud har vist sig i Jesus
og hans forkyndelse” (29). I sådanne sætninger er kristendommen
en størrelse, der kan forudsætte noget, altså et subjekt. Det står også
på forsiden: “Konflikt og kontinuitet i kristendommen”. Der tales
om kristendommens lære, kristendommens tradition (8), kirke og
kristendom (8), om gammeleuropæisk og nyeuropæisk kristendom
(10-12), om noget som hedder den repræsentative kristendom (20),
om moderne kristendom (45) og også om en større kristendom (12).
Når jeg hæfter mig ved denne udbredte brug af ordet kristendom, så
er det for at forsøge at komme ind på livet af, hvad det er, der bevæger
forfatteren til værket. Dette fører så frem til en problemstilling, som
strejfes adskillige gange, især i indledningen. Den kan sammenfattes
sådan: Kristendommen udtrykker sig ikke efter et tilfældighedsprincip
som “ formløs spiritualitet” (7). Men kristendommen udtrykkes (udtrykker sig?) i en lære. Så vidt, så godt. Det er selvsagt ikke så enkelt,
at den kristne tro blot består i at acceptere og tro en bestemt, en gang
for alle vedtaget lære, som er fastlagt i bestemte formuleringer. For
læren er selv omskiftelig, den flytter sig over tid, og bogen hævder
med rette, at dette har sine gode teologiske grunde. “Der findes en
før-refleksiv Kristus-tro, som går forud for ortodoksiens etablerede
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former for tro og tænkning”, hedder det (19). Kristendommen er derfor “en selvbevægende fortolkningsreligion” (21), den udfolder sig i en
refleksionskultur, som har sit grundlag i den tro, som går forud, og
som kun tilnærmelsesvis kan formuleres sprogligt.

Ortodoksi
Vender vi os nu til det andet hovedord i bogens titel, så drejer det sig
om ordet ortodoksi, som der reflekteres over i den indledende artikel.
Her møder vi mange tankevækkende overvejelser over begrebet, dets
historie og dets modsætninger, som kan være heterodoksi og kætteri.
Kapitlet læser jeg som en forsøg på at rehabilitere begrebet om ortodoksi. Ja, mere end det: som et forsøg på at give begrebet nyt liv. Det
spørgsmål, jeg til slut vil stille bogens forfatter, det er, hvorvidt disse
to størrelser – kristendommen, som det udfoldes i indledningen – og
så ortodoksi i grunden matcher hinanden? Tilhører begreberne samme
felt? Befinder de to begreber sig på samme begrebslige niveau?
Det skal uddybes yderligere. Når jeg rejser spørgsmålet, så er det
fordi jeg gerne havde set en lidt tydeligere distinktion i bogens overvejelser. Jeg tænker på distinktionen mellem kirkelære og teologiske
meninger.2 Kirkelæren er den lære, hvorigennem et bestemt historisk
kirkesamfund udtrykker og afgrænser sig. Det drejer sig for lutherdommens vedkommende først og fremmest om Den augsburgske
Konfession, men omfatter også andre skrifter. Kirkelæren sikrer identiteten i et bestemt religionsfællesskab, en bestemt kirke, og afstikker dermed også grænserne for, hvad den pågældende kirke anser for
ortodoksi. For folkekirkens og den forudgående danske statsreligions
vedkommende har lærekorpus i praksis været fastlagt siden Reformationen, selv om den først blev defineret retligt i Danske Lov 2-1
fra 1683,3 hvilket af jurister stadig anses for gældende bestemmelser.4
2. De følgende overvejelser er især inspireret af Hans-Martin Rieger, “Theologische Wissenschaft und kirchliche Lehre”, i: Gebundene Freiheit? Bekenntnistradition
und theologische Lehre im Luthertum, red. Peter Gemeinhardt & Bernd Oberdorfer
(Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2008), 261-284.
3. Eneste tilladte religion var “Den hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og Athanasii Symbol og den uforandrede Aar 1530 overgivne Augsburgske
Bekendelse samt Luthers lille Katekismus”, cit. Preben Espersen, Kirkeret. Almindelig del (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1993), 39.
4. “Selvom Grundloven ikke selv opregner bekendelsesskrifterne, må det på den
anførte baggrund [sc. Danske Lovs bestemmelser] vistnok antages, at det er udelukket at ændre folkekirkens lære ved indførelse af andre bekendelsesskrifter uden
ændring af Grundlovens § 4”, Espersen (1993), 60, jf. 83.
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Kirkelæren må holdes ude fra de omskiftelige, aktuelle teologiske
læremeninger, som er karakteriseret ved aktualitet, og som dannes
blandt andet på de teologiske fakulteter, men også i andre sammenhænge, i præstegårde, i diverse skrifter og i pressen. Teologiske læremeninger er udtryk for enkeltpersoners eller kirkelige grupperingers
opfattelser. Det drejer sig om synspunkter, som der kan argumenteres
for forhåbentligt på god videnskabelig basis, uden plagiat og uden at
glemme at skrive de nødvendige henvisninger i noterne. De teologiske meninger kan udmærket forholde sig kritisk til kirkens officielle
lære – ja, de er ofte tvunget til det, da det i kirkelæren drejer sig
om historiske tekster. Eftersom teologi for at leve op til sit navn skal
være andet og mere end blot repetition og recitation af konfessionens
normative tekster, så åbnes der også for en kritisk distance. Hvis vi
accepterer denne distinktion mellem kirkens lære og de teologiske
læremeninger, så bliver spørgsmålet: Hvordan er forholdet mellem
kirkelæren og de teologiske læremeninger? Og hvad har de med ortodoksi at gøre?
Til det første må man sige, at de begge har en fælles reference. Begge parter – både den identitetsgivende kirkelære og enkelte teologers
(begrundede) meninger – relaterer sig til samme sag. Den fælles sag,
som der på forskellig måde relateres til, omtaler bogen som nævnt
bl.a. som en før-refleksiv kristustro (19). Dogmatisk ville jeg for min
del godt præcisere det yderligere ved at sige, at den fælles reference
er det forkyndte Guds ord eller kort sagt evangeliet. Lutherdommen
lægger stor vægt på, at gudsforholdet er sprogligt medieret, hvilket
ikke udelukker, men tværtimod indbefatter, at den sproglige mediering realiseres liturgisk. Guds ord ‘høres’ ikke alene som prædiken,
men forventes at lyde både gennem den gudstjenestelige liturgi med
salmesang og bønner og i de sakramentale handlinger. Det fælles referencepunkt, som er evangeliet forstået som Guds ord, er følgelig
ikke identisk hverken med en bestemt tidstypisk teologi eller med et
historisk formuleret dogme. Referencen er derimod et fælles konstitutivt tredje, som er det forkyndte og hørte evangelium.5
Dette kan også siges på den måde, at bekendelsesskrifterne bevidner et evangelium, de har en bestemt ‘retning’, som det fint hedder
i bogen. Det samme kan siges om den teologiske meningsdannelse,
om end det sker på anden vis og i andre former. I den teologiske refleksion udfoldes en teoridannelse, som i sig indebærer mulighed for
5. “In ihrer jeweiligen Lehrbildung beanspruchen beide [sc.Theologie und Kirche]
[…] sich von einem gemeinsamen Dritten, dem Evangelium als Grund des Glaubens bestimmen zu lassen und konstitutiv auf es angewiesen zu sein. Das verbindet
sie, während sie sich in der Art und Weise der Bezugnahme unterscheiden und
dadurch zum kritischen Gegenüber werden.” Rieger (2008), 266.
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distancering og kritik også i forhold til dens egen bærende grund. Der
er tale om to distinktioner:
a.) en “fundamental difference”6 imellem bevidnelsen, teksten og udsagnet (både i Kirken lære og teologien) og det, som herved bevidnes
(evangeliet, Guds ord, Treenigheden) samt
b.) distinktionen mellem kirkens læremæssige formuleringer og den
aktuelle, kritiske, teologiske meningsdannelse.
Den første skelnen a.) mellem sagen selv og formuleringerne heraf
spiller en vigtig rolle i bogen. Den implicerer, at al teologi må være
præget af foreløbighed, samt at den må forsøge sig frem med nyformuleringer. Det betyder dog ikke, at alt flyder eller lader sig reformulere efter forgodtbefindende. Heri tror jeg, at Niels Henrik Gregersen
og jeg er enige. Hvis vi går til det andet punkt, b.) så rejser det spørgsmål sig, hvad ortodoksi betyder og hvordan dette begreb forholder sig
til den første af de to distinktioner. Mig forekommer det, at bogen
forsøger at løfte sig op over disse distinktioner gennem den bredt
anlagte tale om kristendommen. Men er det farbart? Hertil har jeg
to overvejelser, den ene om forholdet mellem doxa og ortodoksi, den
anden om ortodoksi, institution og embede.

Doxa og ortodoksi7
Jeg læser som sagt første kapitel som et forsøg på at rehabilitere og
redefinere begrebet ortodoksi. Man hvad betyder det? Ifølge Meyers
Fremmedordbog betyder Orthodoxi “Rettroenhed, Retlære, Kirketro,
mods. Heterodoxi”,8 altså læremæssige formuleringer. Det er imidlertid ikke ganske tydeligt for mig, hvad der menes med begrebet på
centrale steder i bogens fremstilling, som når det fx side 22 hedder, at
det drejer sig om “forsøget på at formulere ortodoksi som troens, håbets og kærlighedens livsform”. Jeg indrømmer, at jeg har vanskeligt
ved at forbinde “livsform” og “ortodoksi”, idet “livsform” vel angår
sociale, mellemmenneskelige praksisser, mens “ortodoksi” vedrører
bestemte diskursive udsagn. Skulle vi ikke hellere tale om ortopraksi,
når det drejer sig om livsformer? Og jeg er en smule forvirret af henvisningen til Pierre Bourdieu (24), som vel sagtens skal bruges til at
(re)definere doxa og ortodoxi. Det vil jeg opholde mig lidt ved. Bourdieu opererer ganske rigtigt med doxa som dét, der “goes without
6. Rieger (2008), 267.
7. Afsnittet blev ikke fremført ved præsentationen, men er indført i artiklen.
8. Ludvig Meyers Fremmedordbog, ottende udgave (Kjøbenhavn: Gyldendalske
Boghandel 1924), 725.
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saying, because it comes without saying”, 9 som bogen også citerer
ham for. For Bourdieu er doxa udtryk for en social “naturalisering” af
noget, som i grunden er arbitrært, men som i en given sammenhæng
fremtræder som indiskutabelt. Doxa er det tavst forudsatte, som ikke
kræver forklaringer, udredninger eller definitioner.10 En væsentlig
pointe for Bourdieu er nu, at sådanne selvfølgeligheder er så selvfølgelige, at de almindeligvis skjuler sig for vores blik. De kommer
først for en dag, når der opstår en krise. I krisesituationen vil der med
nødvendighed opstå konflikter om, hvad det i grunden er, som i en
given sammenhæng er selvfølgeligt. Bourdieu argumenterer her ud
fra en klassekampstænkning, ifølge hvilken en krise angående doxa
altid fører til en kamp mellem undertrykkernes og de undertryktes
definitioner af, hvad der er det rette. Dvs. af, hvad der er ortodoksi
og heterodoksi. Med denne kamp bevæger vi os ind på et nyt niveau.
Bourdieu opererer med en overgang, “a passage”, en bevægelse fra
doxa til orthodoxy. Kampen om ortodoksien bliver til en kamp om
formuleringer, distinktioner og bestemmelser. Med indførelsen af en
hvilken som helst ortodoksi (politisk, religiøs, social) har vi med andre ord bevæget os fra universet af det tavst forudsatte til det, som
udgør et sprogligt, diskursivt univers.11 Mens doxa i Bourdieus sammenhæng har med den sociale verdens selvreproducerende dynamikker at gøre, så betegner ortodoxi de “rettroende” formuleringer, som
udvikles i kraft af de magtkampe og stridigheder, der pågår, når de
involverede parter geråder i krise om det fælles grundlag.12
Når jeg har opholdt mig ved dette punkt, så skyldes det, at vi i
bogen møder nogle formuleringer, som jeg har vanskeligheder ved at
få klarhed over. Hvor hører talen om den generøse ortodoksi hjemme,
hvis ortodoksi – som Bourdieu hævder – altid forudsætter en eksplicit
9. Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice (Cambridge: Cambridge University Press 1977), 169, jf. 166.
10. “[W]hen there is a quasi-perfect correspondence between the objective order
and the subjective principles of organization (as in ancient societies) the natural
and social world appears as self-evident. This experience we shall call doxa, so as to
distinguish it from an orthodox or heterodox belief implying awareness and recognition of the possibility of different or antagonistic beliefs.” Bourdieu (1977), 165.
Doxa udtrykker “the universe of that which is undiscussed, unnamed, admitted
without argument or scrutinity”, Bourdieu (1977), 170.
11. “[A] universe of discourse”, Bourdieu (1977), 168, som bliver til gennem “the
work of conscious systematizasion and express rationalization which marks the passage from doxa to orthodoxy.” Bourdieu (1977), 169.
12. Som luthersk teolog kan man ikke undlade at tænke på Martin Luthers og
Melanchthons formuleringer i de reformatoriske grundskrifter såsom Om kirkens
babyloniske fangenskab og Confessio Augustana. Det drejer sig om formuleringer,
hvormed de søger at overvinde en senmiddelalderlig, kirkelig doxa ved hjælp af
radikalt nyformulerede sproglige bestemmelser.
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grænsedragning mellem det rette og det illegitime, det heterodokse?
Hvordan skal bogens tale om kristendommen forstås? Menes der i
virkeligheden teologien, der hvor der ofte står kristendommen, sådan
at der er tale om en teologisk generøsitet?

Institution og embede
Efter min opfattelse så kunne bogens refleksioner have vundet ved
at specificere talen om kristendommen, hvilket kunne være sket ved
fx at knytte an ved ovennævnte distinktioner a.) og b.), samt ved en
refleksion over det forhold, at der, hvor der for alvor er tale om ortodoksi – nemlig i de etablerede kirkesamfund – der eksisterer der notorisk også embeder og institutioner. Det skal jeg kort berøre her til sidst.
Talen om ortodoksi må i teologisk sammenhæng primært angå selve
det læremæssige grundlag, bekendelser og liturgi, i et kirkesamfund.
Den danske folkekirkes ortodoksi er ikke den samme som den russisk ortodokse kirkes, for eksempel. Her har vi med forhold at gøre,
som står temmelig fast gennem århundrederne. De er ikke flydende,
selv om fortolkningerne kan skifte. Selv reformationstidens lutherske
bekendelser står urokkeligt fast, trods de kritiske indvendinger, der
kan fremføres imod både det ene og andet punkt. En ændring af
folkekirkens bekendelse vil ifølge juristerne tilmed kræve en grundlovsændring (Note 5). Ud af reformationens stridigheder er faktisk
opstået en form for ortodoksi, som er afgrænset fra sin modsætning,
heterodoksien. Nært forbundet hermed er et andet forhold, som er, at
ortodoksi i et moderne samfund i Vesten kræver embeder og institution. Det indebærer, at selv om rammerne er vide og selv om friheden
er stor, så kan der faktisk komme “en sag” ud af det, hvis fx en sognepræst i folkekirken udtrykker tilslutning til reinkarnationslæren.
Det er en sag, som relaterer til embede og institution. Derfor er det
da heller ikke en tilsvarende “sag” (i hvert fald slet ikke af samme karakter eller substans), hvis fx en teologisk lærer ved universitetet mener det samme. Hvad er forskellen? Forskellen ligger i institutionen
og embedet. Der påhviler embedsindehaveren i kirken et ansvar, og
der foreligger former for sanktionsmuligheder, som ikke ville kunne
gøres gældende i forhold til alle andre medlemmer af kirken. Det
betyder med andre ord, at ortodoksien er lokaliseret på et bestemt
sted i institutionen, nemlig i et bestemt embede og dets konkrete
forvaltning. I den danske folkekirke forholder det sig da også sådan,
at loven om domstolsbehandling af gejstlige læresager kun omfatter tjenestemandsansatte og overenskomstansatte præster, provster og
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biskopper.13 Og ingen andre. Teologiske professorer falder, til sammenligning, helt udenfor: Vi kan end ikke dømmes som hæretikere,
eftersom universitetsansatte lærere ikke har et tjenstligt defineret læreansvar i kirken.14 Med andre ord: Ortodoksi er et begreb, som må
lokaliseres i kirken, ikke på universitetet.15 Hvis ikke dette fastholdes,
så vil det betyde, at teologien (teologerne) og de teologiske uddannelser tiltager sig en religiøs magt, som rettelig burde ligge i kirkesamfundet, dets embeder og menigheder.16 Følgen vil være, at det ikke
længere er til at skelne mellem universitet og kirke, for universitetet
tenderer selv til at blive kirke – for nu at sige det lidt hårdt.
Jeg er meget vel klar over, at Niels Henrik Gregersen med sine overvejelser just ønsker at flytte på sådanne mere traditionelle synspunkter angående ortodoksi. Men jeg er ikke overbevist om, at det lykkes.
Med disse bemærkninger vil jeg blot pege på vanskelighederne ved
den forståelse af kristendom og ortodoksi, som denne omfangsrige
og tankevækkende bog generelt plæderer for. Jeg vil slutte med at
gentage spørgsmålet om bogens to hovedord: Befinder talen om “kristendommen” og “ortodoksien” sig i grunden på samme begrebsmæssige niveau? Er bogens tale om kristendom og ortodoksi tilstrækkeligt
præcis til, at den bringer os videre i retning mod fornyende indsigter?

13. Lov nr. 336 af 14. maj 1992, § 1. En helt anden problemstilling er det, at det
kan betvivles, hvorvidt denne lokalisering fuldt ud stemmer overens med Martin
Luthers oprindelige synspunkt vedrørende menighedens læremæssige ansvar, sådan
som det kommer til udtryk i skriftet fra 1523 “Hvorledes Skriften forklarer og beviser, at en kristen forsamling eller menighed har ret eller magt til at bedømme enhver
lære og til at kalde, indsætte og afsætte lærere”, WA 11, 408-416. Den juridiske
præcisering af præsternes embedsforpligtelse har næppe sin forudsætning i den tidlige Reformation, men snarere i den senere historie, hvor de lutherske præster blev
folkeopdragere, og lutherdommen havde udviklet sig til en fyrste- og statskirkelig
ramme om religionen.
14. Sådan er det i det mindste i Danmark. Hvis teologiske lærere beskikkes som
sagkyndige ved en sag ved den gejstlige domstol, så skal de være medlemmer af
folkekirken, jf. § 6 i Lov af 1992, hvilket jeg vil betragte som et udtryk for den
lutherske tanke om menighedens læreansvar og kaldelsesret, jf. Rieger (2008) 282.
15. Talen om ortodoksi på universitetet er i forhold hertil afledt og sekundær, som
når der fx tales om marxistisk ortodoksi.
16. At kirken til sine embeder kalder personer, som har gennemført en kvalificerende uddannelse ved et universitet, er en sag, som efter min opfattelse ikke ændrer
ved disse grundlæggende forhold.
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Kasper Bro Larsen (red.)
The Gospel of John as Genre Mosaic SANt 3, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 2015 414 s. € 90
Et nyt begreb kan til tider virke som katalysator for nye erkendelser og en
forøget forskningsindsats. Begrebet skal være tilstrækkeligt præcist til at
kunne betegne et konkret fænomen, men tillige så fleksibelt, at det kan
bringes i anvendelse i forskellige sammenhænge. Samtidig har forskellige
sociale og institutionelle forhold selvfølgelig betydning for, om en given
sproglig innovation får succes.
Da Yale-professoren Harold Attridge i sin ‘presidential address’ ved Society of Biblical Literatures årsmøde i 2001 lancerede betegnelsen ‘genre
bending’ til beskrivelse af Johannesevangeliets forhold til diverse antikke
genrer, var alle kriterier for introduktionen af et nyt succesfuldt begreb i
Johannesforskningen opfyldt. Begrebet blev meget hurtigt en del af Johannesforskningens vokabular og blev også hurtigt misbrugt som en betegnelse
for en særlig johannæisk teknik. Men endnu vigtigere er det, at det gav
anledning til en række interessante studier af Johannesevangeliet i dets litterære kontekst.
Samlet set bringer de bidrag, der foreligger i dette konferencebind, denne
forskning væsentligt videre. Det sker ikke mindst, fordi Attridges begreb
sættes ind i en genreteoretisk diskussion. Sune Auken gør det således i sit
bidrag om moderne genrestudier ganske klart, at ‘genre bending’ ikke er noget særligt johannæisk. Alle udtryk for en bestemt genre er nemlig altid en
kombination af normer og kreativitet. Det er nøjagtigt, hvad Attridge ville
sige med sin betegnelse, siger han i sin indledende artikel. Men samtidig
demonstrerer han, hvordan bevidstheden om antikke genrer åbner for nye
indsigter i den johannæiske meningskonstruktion.
Ud over introducerende artikler om genreteori falder bogen i to afsnit:
“The Mosaic as a Whole” og “Tiles in the Mosaic”. I begge grupper er der
mange fine bidrag. Til den første hører bl.a. Ole Davidsens artikel, der finder tre gennemgående genrer i Johannesevangeliet: den sakrificielle, den
heroiske og den romantiske tragikomedie. De fleste almindelige fortællinger falder i en af disse genrer, men i kraft af Johannesevangeliets komplekse
redaktionshistorie er alle tre genrer ifølge Davidsen sammenvævet i det religiøse kunstværk, som Johannesevangeliet er.
Blandt studierne af enkelte tekster eller temaer kunne mange artikler nævnes. Særligt synes jeg, at der er grund til at pege på Ruben Zimmermanns,
fordi han utilsigtet viser betydningen af genrestudier. Han definerer nemlig
– fejlagtigt, efter min mening – ordet om kvindens fødselssmerter (16,21)
som en lignelse (‘parable’). Af den grund finder han et rigt betydningspotentiale i det. Fx skulle det kunne udlægges både kristologisk, eskatologisk
og feministisk. Det, mener jeg, er en overfortolkning, der bygger på en
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forkert genrebestemmelse. Således illustrerer artiklen bogens pointe, at genrespørgsmålet er vigtigt for forståelsen af Johannesevangeliet.
Endelig skal redaktørens eget bidrag om genkendelsesscener og reciprok
epistemologi fremhæves. Det er en spændende udlægning af et centralt johannæisk tema, nemlig genkendelsen (eller anerkendelsen) og den gensidige iboen mellem den johannæiske Jesus og de menneskelige aktører. Kasper Bro Larsen viser, hvordan Johannesevangeliet bruger en antik litterær
mikrogenre til at præsentere sin egen teologiske fortolkning af forholdet
mellem Gud og mennesker.
Inden for genren konferencebind er denne bog væsentligt mere vellykket, end man ofte ser. Den giver en samlet overblik over en nyere forskningsretning og leverer selvstændige teoretiske og praktiske bidrag til dens
udvikling.
Jesper Tang Nielsen
Benjamin G. Wright III
The Letter of Aristeas. ‘Aristeas to Philocrates’ or ‘On the Translation of the Law
of the Jews’. Commentaries on Early Jewish Literature. Berlin: de Gruyter
2015. XII + 501 s. Euro 119,95.
Pseudepigrafen Aristeasbrevet har i nyere forskning oplevet en vis rehabilitering, bl.a. gennem Sylvie Honigmans undersøgelse, The Septuagint and
Homeric Scholarship in Alexandria: A Study of the Narrative of the Letter of
Aristeas fra 2003. Det betyder ikke, at der fæstes større lid til de vidtløftige detaljer i denne fortælling om tilblivelsen af den græske oversættelse
af Pentateuken, men at den tages mere alvorligt som udtryk for sin tids
historieskrivning. Skriftet kan således sammenlignes med Lukasskrifterne,
der i lighed med Aristeasbrevet kalder sig selv en διήγησις, en beretning. Så
det, der først i 1300-tallet blev kaldt et brev, skulle hellere hedde Aristeas’
Bog. For denne forfatter skriver historie, som man gjorde det i den periode.
Så selv om meget i skriftet er fantasifuld og stærkt tendentiøs udfyldning af “huller”, er der måske grund til at regne med, at denne Pentateukoversættelse faktisk blev til i første halvdel af 200-tallet f.Kr., og at der var
en slags forbindelse med det berømte bibliotek og dermed længere ude med
kongen, Ptolemæus 2. Filadelfos. Initiativet må dog formodes at have ligget hos alexandrinske jøder, der også har udført arbejdet, som i første omgang har været tænkt som en forståelseshjælp til den hebraiske tekst. Men
omkring 100 år senere opstod et behov for at give den status af ligeværdig
med den hebraiske tekst, hvorfor forfatteren tildigter, dels at kong Ptolemæus stod umiddelbart bag, dels at den blev til i samarbejde med ypperstepræsten, der også sendte oversættere fra hjemlandet, dels endelig at det
skete efter tidens fornemste editionsprincipper, som netop havde hjemsted i
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Alexandria. Med andre ord: Den græske Pentateuk var også at regne for et
stykke fornem græsk litteratur.
Det er denne beretning, som hermed har fået sin første egentlige kommentar. Før har der kun foreligget mere eller mindre udførligt kommenterede oversættelser som fx herhjemme Johannes Munks fra 1963 i De
Gammeltestamentlige Pseudepigrafer. Wright har forberedt sin kommentar
gennem mere end et dusin større og mindre afhandlinger. Den er opbygget traditionelt med en udførlig indledning om de forskellige overordnede
spørgsmål som historisk værdi, titel, forfatter, tilblivelsestid, tekstkritik,
integritet af kilderne, genre, forholdet til anden jødisk litteratur samt intenderet publikum og formål. Efter en omfattende bibliografi følger så kommentardelen, hvor en oversættelse følges af først “Textual Notes”, hvis udgangspunkt er André Pelletiers kritiske tekst i Source Chrétiennes fra 1962,
“General Comment”, der drøfter indholdet, samt endelig “Notes”, der tager
enkelte ord og udtryk under behandling. Hele vejen igennem får læseren et
udførligt indblik i den aktuelle forskningsstand med en udførlig og sober
afvejning af de forskellige forståelsesmuligheder og fortolkningsforslag.
Vi konfronteres nu i skriftet med en fiktiv ikke-jøde, der næsten ikke
kan få armene ned i sin begejstring for jødedommen, rigtig nok i en stærkt
helleniseret udgave, en begejstring der må deles af enhver oplyst ikke-jøde.
Således møder vi en ypperstepræst, der udlægger spiseforskrifterne, så de
kommer til at handle om ren etik, hvad der tilmed var sigtet fra lovgiverens
side. Således bliver den rigtige jøde også den fineste græker. Det apologetiske sigte er ikke til at tage fejl af, men det er først og fremmest rettet indadtil, mod forfatterens jødiske landsmænd, der ikke skulle lade sig overvælde
af en øjensynlig overlegen hellenistisk kultur.
Wright har leveret et fornemt arbejde, der vil være til stor hjælp for den,
der ønsker at trænge dybere ind i Aristeasbrevet som en af de vigtigste kilder
til alexandrinsk jødedom i 100-tallet f.Kr.
Mogens Müller
Andreas Stegmann
Luthers Auffassung vom christlichen Leben. Beiträge zur historischen Theologie 175. Tübingen: Mohr Siebeck 2014. XI, 549 s. 124 €.
Andreas Stegmann, kirkehistorisk privatdocent ved Humboldt-universitetet
i Berlin, habiliterede sig i 2011 med en afhandling om Martin Luthers etik.
Det er der kommet en stor bog ud af, som er optaget i den prestigefyldte Tübingerserie Beiträge zur historischen Theologie. Nærværende bog er
imidlertid kun den ene del af habilitationsskriftet; den anden del, en forskningshistorisk oversigt og en omfattende bibliografi, er udgivet som en knap
150 sider lang artikel i Lutherjahrbuch 2012. Hele undersøgelsen omfatter
altså omkring 750 sider.
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Forfatterens sigte er at undersøge den etiske tænkning hos Luther – eller rettere: Luthers opfattelse af det kristne liv, idet “etik” i den moderne
forståelse af ordet iflg. Stegmann hidrører fra det 19. årh. (13). Luthers
“etik” er i forlængelse heraf en teologisk refleksion af den kristnes levede
liv. Stegmanns greb er historisk; han vil bag om de lutherske etikker, som
protestantismens nyere kirkehistorie er så fuld af, og han vil bag om de
undersøgelser, som Holl og Troeltsch foretog for ca. 100 år siden, der pegede på de socialetiske aspekter hos Luther, og Ebelings og andres synteser i
retning af toregimentelære og eksistentialistisk fortolkning i den dialektiske
teologis guldalder.
Afhandlingen falder i fire hoveddele: Den første del fokuserer på de senmiddelalderlige forudsætninger for Luthers etik. Denne redegørelse indeholder ingen indsigter, der ikke i forvejen har været udforsket, men man
savner en forankring af redegørelsen i den internationale historiografi med
navne som Thomas Tentler, John Bossy og Richard Newhauser – førstnævntes forskning refereres ganske kort, mens Bossys og Newhausers socialhistorisk informerede undersøgelser af den senmiddelalderlige og reformatoriske
bodsfromhed desværre glimrer ved deres fravær. Det giver Stegmanns fremstilling et snævert udsyn og gør, at den historiske redegørelse kommer til at
mangle en kontekst.
Anden del af afhandlingen er en undersøgelse af den tidlige Luther
(1513–19), hvis eksegetiske arbejder iflg. Stegmann (som her stort set følger
Karl Holl) er grundlæggende for udviklingen af en etisk tænkning i de senere skrifter. Ud fra en læsning af især Dictata, Romerbrevsforelæsningen
og de to udlægninger af Dekalogen fra 1518, skrevet på hhv. latin og tysk,
konkluderer Stegmann, at årene 1513–19 ikke indeholder en egentlig etik,
men en række ansatser, hvor Luther knytter retfærdiggørelsen tæt sammen
med bodssakramentet. Det bliver da denne spænding mellem de to, der
udgør det kristne livs etiske grundlag: Retfærdiggørelsen sætter fri, men
den sætter fri til at handle over for næsten. Men savner her en helt oplagt
henvisning til den finske Lutherforsknings understregning af sammenhængen mellem retfærdiggørelse og gode gerninger, som især netop fokuserer
på de tidlige skrifter. Når det desuden hedder, at Luther ingen interesse har
for naturretten eller den teologiske dydsetik (266) må man spørge, om ikke
dette er en sandhed, der fortjener modifikationer.
I afhandlingens tredje del følger Stegmann den nyere Lutherforsknings
sendatering af det reformatoriske gennembrud; det er således først omkring
1520, at Luthers tænkning er modnet og fuldt udfoldet – godt hjulpet på
vej af den kirkepolitiske magtesløshed i Luthersagen og den reformatoriske
bevægelses succes i og uden for kejserriget. Stegmann fokuserer på de eksegetiske arbejder, frihedstraktaten og skriftet om de gode gerninger og når
frem til, at det afgørende i årene 1519–20 for Luther var, at troen, som er
Guds værk, virker i den kristnes praksis; at det indre og det ydre menneske
ikke kan adskilles, men heller ikke må sammenblandes. For Luther var teo-
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logiens etiske aspekter, som blev begrundet bibelsk, altid medieret gennem
en række kanaler, først og fremmest kaldet og standen. I tredje dels slutning
og i begyndelsen af den fjerde del hedder det, at denne opfattelse, der trækker på den tidlige af boden informerede holdning, forblev uændret gennem
resten af reformatorens liv, men at det kristne liv fra at være et randtema
hos Luther siden 1520’ernes midte rykkede i centrum af teologien. Denne
forskydning er dels bestemt af ydre faktorer – bondekrigen, visitationsrejser, spørgsmålet om modstand mod øvrigheden – dels af indre faktorer –
skabelsesteologiens stadigt mere prominente plads som supplement til den
kompromisløse retfærdiggørelsesteologi (356).
Den første pointe er velkendt i forskningen, mens det skabelsesteologiske aspekt først er vendt tilbage i nyere forskning med navne som Oswald
Bayer, Risto Saarinen og Niels Henrik Gregersen. Stegmann forholder sig
ikke til denne forskning, hvad der desværre får hans korrekte observation
til at fremstå en smule postulerende, ligesom spændingen mellem retfærdiggørelse og skabelse, mellem Nachfolge og Haustafel nok også overstrabadseres. Det hænger også sammen med de tekster, der gøres til genstand
for undersøgelse i bogens fjerde og sidste del. Forfatteren gør udtrykkeligt
opmærksom på, at de sene Luthertekster (især “Bekendelsen”, 1528, og Genesisforelæsningerne, 1535–1545) er blevet undersøgt før, men man kunne
indvende, at den skabelsesteologiske udfoldelse netop ikke i tilstrækkelig
grad har været en del af disse undersøgelser. Stegmann læser derfor hovedsageligt tidligere tekster som De votis monasticis (1522), skriftet om verdslig
øvrighed (1523) og skriftet om købmandskab og åger (1524). Forfatteren
forfalder i sin fremstilling ikke til en konflatering af trestandslære og toregimentelære eller til at se en indbyrdes modsætning i de to begreber; han
holder dem adskilt, men peger samtidig på forbindelsen imellem dem, som
består i, at mens toregimentelæren er en teologisk distinktion, der skiller
coram Deo fra coram hominibus, er trestandslæren at forstå som en konkretisering af, hvordan livet iflg. Luther bør leves coram hominibus. Det hedder
således sammenfattende om Luthers etiske tænkning, at den arbejder med
den kristnes udspændthed mellem de to regimenter, en spænding, som det
at lyde kaldet i de tre stænder forsøger at komme overens med (458). Selvom
Stegmann det pågældende sted undersøger de politiske aspekter af etikken,
kan sammenfatningen ophæves til at gælde Luther generelt.
Læseren informeres grundigt af Stegmann, men man sidder tilbage med
en række ubesvarede spørgsmål. Hvis Stegmann mener, at Luthers etiske
tænkning ikke ændrer sig afgørende fra 1520, men at den snarere bliver
formuleret i en række konkrete situationer, hvorfor testes denne hypotese så
ikke? Og hvorfor bruges omtrent halvdelen af bogen på førreformatoriske
traditioner og den tidlige Luther, når konklusionen er, at 1519–20 markerer
et skifte, hvor den forudgående tænkning får en mere fast form? Konsekvensen af forfatterens disponering af stoffet bliver, at mens linjerne mellem
middelalderen, den tidlige Luther og det reformatoriske gennembrud i 1520
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står klart frem, får de senere udviklinger og konkretiseringer af den etiske
tænkning en mere overfladisk behandling. Desværre giver det hele afhandlingen, dens mange kvaliteter til trods, en lukket og lidt kontekstløs karakter. Forfatterens historiske greb lykkes netop derfor kun delvist: genesen og
udviklingen i Luthers tænkning bliver klar, mens de eksterne faktorer kun
i ringe grad inddrages.
Mattias Skat Sommer
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