1. Kort om Hegel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel – eller bare Wilhelm Hegel – er en tysk filosof fra 1700- og 1800tallet. Født i Stuttgart i 1770 og død i Berlin i 1831. – Han er altså nogenlunde samtidig med
Grundtvig (13 år ældre), men blev ikke helt så gammel, kun 61 år.
Hegel læste oprindelig teologi. Men blev aldrig præst. De første år efter sin
kandidateksamen var han huslærer forskellige steder. Senere blev han ansat som underordnet
filosofilærer ved universitetet i Jena. Så var han avisredaktør et par år. Så gymnasierektor. Inden
han til sidst i 1818 sprang ud som filosofiprofessor i Berlin. En stilling, han beholdt indtil sin død.
Han havde ikke så meget held med sin karriere, som han selv havde ønsket sig det. Især
ikke de første år efter sin uddannelse, hvor han måtte leve af, hvad der bød sig og af rige
menneskers hjælp (bl.a. Goethes). Men som professor i Berlin – de sidste 23 år af sit liv – blev han
verdensberømt. Og det er han sådan set stadig.
2. Hvorfor?
Alligevel vil nogen nok spørge: hvorfor overhovedet beskæftige sig med Hegel, som har været død
i 190 år?
Og svaret er: fordi han dukker op som en filosofisk klassiker i alle mulige sammenhænge og
altså er en, man bør kende. – Eller som det i al fald er sjovt at kende lidt til.
Også i teologien indtager Hegel en fremtrædende plads (bl.a. hos teologer som
Kierkegaard, Barth, Jüngel, Pannenberg, Jenson, Macquarrie, Gregersen m.fl. – Wolfhardt
Pannenberg (1928-2014) f.eks. refererer til Hegel og diskuterer med ham i samtlige kapitler af sin
Systematische Theologie 1-3, i alt mere end 100 gange).
Selv har jeg stort set ikke tidligere beskæftiget mig med Hegel (kun indirekte gennem
ovennævnte teologer bl.a.). Bortset fra at jeg engang i tidernes morgen i forbindelse med noget
filosofiundervisning har læst forordet (50 sider) til hans hovedværk Åndens fænomenologi (så vidt
jeg ved, det eneste, der dengang fandtes af ham i dansk oversættelse) – og for et års tid siden
læste lidt i hans religionsfilosofiske forelæsninger.
Og nu syntes jeg så, det kunne være sjovt at finde ud af, hvad det egentlig går ud på alt
sammen. – Eller lidt af det.
3. Hvad?
Hvad fik jeg så læst af ham?
3 måneder lyder som en evighed. Men man kan i virkeligheden ikke nå alverden på 3
måneder. Jeg kunne i alt fald ikke. Hvad jeg nåede, var at læse 1) Åndens fænomenologi (fra 1807)
(på ca. 560 sider), Hegels kendteste og måske vigtigste bog, som nu er oversat til dansk (og som
ifølge Hegel selv kan læses som en slags introduktion til og oversigt over alle hans senere skrifter).
2) Jeg læste også for sjov skyld hans korte habilitationsskrift Om planeternes baner (fra 1801), som
han skrev på et par dage for at få lov til at undervise på universitetet i Jena (i engelsk oversættelse
– oprindeligt er det skrevet på latin), et overraskende kort skrift (på ca. 60.000 tegn)
– overraskende kort, fordi det jo er en slags disputats eller phd (men sådan kunne man altså gøre
tingene dengang) – og en sjov blanding af naturvidenskab (Kepler, Newton) og filosofi (ikke mindst
Kant). 3) Og så læste jeg 3. del af hans religionsfilosofiske forelæsninger (1831) (på ca. 170 sider)
– auf deutch, som man siger, Hegels nok vigtigste bog for teologer.

4. Hvordan?
Hegel er mildt sagt svært tilgængelig. Goethe (1749-1832), som støttede ham økonomisk i de unge
år, skulle efter sigende have udtalt, at han aldrig forstod ham. Den tyske filosof Theodor Adorno
(1903-69) har udtrykt sig sådan her om ham: ”Inden for den store filosofi er Hegel nok den eneste
tænker, hvor man af og til helt bogstaveligt ikke ved … hvad der overhovedet tales om”.
Heldigvis er der mange, som i tidens løb har læst Hegel og udlagt ham. Og ligeså stille lod
det sig gøre også for mig ved andres hjælp at forstå noget af det alt sammen.
5. Hvad handler det om?
1) I Åndens fænomenologi handler det bl.a. – om at gøre op med Kant: ”tingen i sig selv” findes
(det har Kant ret i, siger Hegel), men den udgør ikke en grænse for erkendelsen (det skal jeg nok
sige mere om).
2) I religionsfilosofien handler det om – med kristendommen som
udgangspunkt filosofisk at gøre rede for åndens udviklingshistorie, der inkluderer alt – for at
begynde udefra: (den treenige) Gud, verden, mennesker – og ikke mindst: menneskers frisættelse
i forsoningen.
Ad 1) Udgangspunktet for Hegel er at overvinde det grundlæggende problem, som Kants filosofi
har sat filosofien og erkendelsen i. For Immanuel Kant (1724-1804) (som skrev sine filosofiske
hovedværker, mens Hegel var barn og ung) var erkendelsen af verden delt
mellem tænkning og sansning. At tænke er noget, vi mennesker gør. Så at sige på vores egne
præmisser. Men vores tænkning har ikke umiddelbart noget med det, vi sanser at gøre. Vi kan
sanse et eller andet (en ting), men fordi vi gør det på vores egne præmisser (bl.a. tænker i rum, tid
og årsagssammenhænge), kan vi ikke vide, om det vi tænker, har ret meget med den sansede
virkelighed at gøre i sig selv, eller blot er noget, som ser sådan ud for os, mens vi i virkeligheden
lægger det, vi selv tænker, ned over tingen som noget for den fremmed. Derfor kan man ikke (i
absolut forstand) vide noget om en ting (tingen i sig selv). Kun at den findes, idet den fremtræder
som fænomen.
At vi ikke kan erkende das Ding an sich (tingen i sig selv) blev et filosofisk grundproblem,
der blev tænkt og skrevet meget om i tiden efter Kant (og stadig bliver det). Og en af dem, der har
forsøgt sig med det, var altså Hegel.
Hegel griber menneskets forhold til verden helt anderledes an end Kant. Hvor
mennesket for Kant er en fremmed i verden (en der tænker, mens verden i øvrigt er og gør andre
ting, som mennesket ikke kan vide noget om), så forstår Hegel mennesket som hjemme i verden.
Mennesket tænker. Mennesket er fornuft. Men det er ikke noget, det er ene om. For
også verden er fornuftig.
Når Kant siger, at vi ikke ved noget om tingen i sig selv, har han i udgangspunktet ret,
indrømmer Hegel. Men jo mere vi undersøger tingen, jo mere lærer vi den også at kende. Både
gennem vores iagttagelser og tanker – og gennem vores tanker om vores tanker om den. Gennem
vores rigtige hypoteser og vores forkerte hypoteser. Og gradvist bliver vi klogere og klogere på
den. Efterhånden lærer vi tingen og os selv bedre og bedre at kende – både gennem de gode og de
mindre gode (konstruktive eller mindre konstruktive) tanker, idéer og hypoteser, vi gør os. Og på
den måde bliver det – ifølge Hegel – i teorien muligt at vide alt. At nå til absolut viden. Fordi vi og
verden omkring os er en del af en fælles bevidsthed eller af en fælles ånd (det religionen kalder
for Gud).

I Åndens fænomenologi vil Hegel vise dette ved – med udgangspunkt i det helt enkle (han
begynder med et menneske, der iagttager et træ eller et hus) – at lægge flere og flere lag og
synsvinkler på erkendelsen for til sidst at nå frem til den absolutte viden om det absolutte. – Det
er en lang rejse for erkendelsen og bevidstheden. Og bogen er, selv om den er ment som
en filosofisk bog, ikke desto mindre skrevet som en slags rejse- eller dannelsesroman om et
tænkende subjekt (et menneske, en bevidsthed), som, idet det hele tiden støder på ny viden og får
nye impulser, langsomt arbejder sig gennem en uendelig, rodet og kalejdoskopisk række
problemstillinger og situationer (hvor læseren ofte, som Adorno sagde det, ikke aner, hvad der
tales om) for til sidst omsider at komme frem til endemålet, som er den absolutte viden om alting
– og som overraskende nok ikke handler om at præsentere et endeligt resultat på en sølvbakke,
men om at se tilbage på rejsen og forstå at: – Nårh ja, det var den vej, jeg gik. Og nu er jeg blevet
meget klogere!
Set i det perspektiv er bogen en slags metodelære, kunne man måske sige. En tænkningens
og erkendelsens metodelære.
Hegel beskriver bogens hensigt sådan her i sit forord: ”Nu var det imidlertid vor opgave at
give en almen fremstilling af, hvorledes individet fra det udannede standpunkt føres frem til viden,
ligesom vi skulle betragte det almene individ, verdensånden, i dens dannelsesproces” (s. 20). ”Idet
bevidstheden driver sig selv frem mod sin sande eksistens, når den til et punkt, hvor den aflægger
illusionen om at have været behæftet med noget fremmedartet – noget, der kun er for den og i
form af noget andet. Det er et punkt, hvor fremtrædelse bliver lig væsen. Og det er nu i dette
punkt, fremstillingen falder sammen med åndens egentlige videnskab. Når bevidstheden derpå
omsider fatter sit eget væsen, vil den selv angive den absolutte videns natur” (s. 66).
Sagt anderledes: mennesket erkender ved gradvist at forstå, at det er ét med verden – og
dermed blive det, det allerede er.
Ad 2) I løbet af Åndens fænomenologi når Hegel at få lagt grunden til sine senere skrifter om alt,
hvad det (for ham) er værd at vide noget om: logik, retsfilosofi, historie, æstetik (kunst), religion
og filosofi. I Åndens fænomenologi gør Hegel altså rede for den menneskelige erkendelse og dens
vilkår generelt.
I sine senere skrifter går han så mere detaljeret til værks.
I de religionsfilosofiske forelæsninger (holdt i delvist forskellige udgaver i 1821, 1824,
1827 og 1831) er del 3, som jeg har koncentreret mig om, en filosofisk analyse
af kristendommens forestillingsverden – med udgangspunkt i trinitetsteologien.
Hegel kalder kristendommen for den absolutte eller åbenbarede religion, idet den for ham
at se adskiller sig fra andre religioner ved, at Gud i den åbenbarer sig selv.
Grundforløbet i denne åbenbaring er følgende: Den treenige Gud er til for sig selv, men
lader noget andet blive til som en del af sig selv, nemlig verden. For at forene dette nye fremmede
med sig selv, må der imidlertid finde en forening eller forsoning sted imellem Gud og verden,
hvilket sker gennem Guds selvåbenbaring i gudsmennesket, Kristus (Sønnen), som repræsenterer
Gud (Faderen, Sønnen og Ånden) blandt mennesker, og dør, ikke kun som mennesker dør, men
dør som Gud. Dvs. Gud (hele molevitten) dør – for igen at opstå og gøre en ende på det
modsætningsforhold, som var opstået mellem ham selv og det andet (verden), en forsoning, som
er tilgængelig for alle mennesker og sker igen og igen (gennem Ånden).
(Måske kan jeg forklare det lidt plat og hjemmelavet sådan her: Vi har med det, man kalder
panenteisme – ikke panteisme – at gøre. Gud er det hele. Men der er også noget andet

(verden/mennesket), som bliver til i ham. Desværre viser det andet sig ikke at være helt godt. Det
gør ondt på Gud (ligesom mavesyre kan gøre ondt i maven på os andre?). Og Gud reparerer nu på
det ved at åbenbare sig og forsone sig med det nye – blive en tydeligere del af det (hvis vi bliver i
mavesyrebillet: tage noget syredæmpende, spise sundere hvad ved jeg?): Gud bliver menneske,
lever og dør – og forsoner sig med verden. Men forsoningen sker ikke kun en gang (dengang Jesus
levede og døde), nej, den sker sådan set igen og igen til alle tider og i alle menneskers liv).
Hegel fatter sig ikke i korthed, men udlægger i sine forelæsninger den her grundfortælling
helt eller delvist den ene gang efter den anden – hele tiden ud fra nye synsvinkler og med nye
eksempler og detaljer. Det er ikke altid helt let at følge ham (selv om de religionsfilosofiske
forelæsningerheldigvis for en teolog er lettere at gå til end Åndens fænomenologi). Så når han en
sjælden gang gør det kort, bliver man som læser så glad. Og den oplevelse vil jeg ikke snyde jer for.
Så nu vil jeg give jer et par eksempler på åbenbaringens grundforløb – det første med
udgangspunkt i forsoningen, det andet i Guds død:
”Denne [forsoningen] begynder med, at forskellige står over for hinanden: Gud, som har en
for ham fremmed verden over for sig – en verden, som er fremmed for sit eget væsen.
Forsoningen er negationen af dette skel, denne adskillelse fra at genkende sig selv i hinanden,
finde sig selv og sit væsen. Forsoningen er således frihed, er ikke noget hvilende eller værende,
men virksomhed. Alt dette – forsoning, sandhed, frihed – er en almen proces og derfor ikke noget,
som kan udtales i en enkelt sætning, uden at det bliver ensidigt. Hovedforestillingen er den om den
guddommelige og menneskelige naturs enhed: Gud er blevet menneske. Denne enhed er først
kun for sig selv, men som sådan noget, der evigt skal bringes frem, og denne frembringelse er
befrielsen, forsoningen, som netop kun er mulig gennem det for sig selv; den med sig selv
identiske substans er denne enhed, der som sådan er grundlaget, men som subjektivitet er den
det, som evigt frembringer sig selv.” (Vorlesungen über die Philosophie der Religion II, Werke 17,
s. 203, min oversættelse).
Det var lidt om forsoningen. Nu om Guds død …
”Denne død er kærligheden selv, sat som Guds moment, og denne død er det forsonende. I
den bliver den absolutte kærlighed set. Det er identiteten af guddommeligt og menneskeligt, at
Gud er sig selv i det endelige og dette endelige selv i døden er Guds bestemmelse. Gud har
gennem døden forsonet verden og forsonet den evigt med sig selv. Denne tilbagekomst fra
fremmedgørelsen er hans hjemkomst til sig selv, og derved er han ånd, og dette tredje [at han er
ånd] er derfor, at Kristus er opstået. Negationen [Guds død] er dermed overvundet, og
negationens negation [opstandelsen/forsoningen] er således moment i den guddommelige natur.”
(samme s. 295).
Hvordan Gud både kan dø helt og aldeles og – fordi han er ånd – derefter opstå, fremgår
ikke ganske klart. Hvis hele treenigheden er død på korset, er ånden vel også død. Men det er
typisk for Hegels måde at skrive og tænke på. Andre steder formulerer han sig anderledes. Og
sådan bliver der plads til, at læseren selv får lov til at tænke. – Forklaringen på den slags
tilsyneladende modsigelser er formentlig, at Hegel ikke forstår forestillingen om Guds død som en
egentlig historisk begivenhed, som engang har fundet sted, men som noget, der sker igen og igen
– i ånden, som vi alle sammen har del i.
6. Kan det bruges til noget?
Jeg tror, Hegels tænkning kan bruges til – og bliver brugt til – meget mere, end Hegel selv drømte
om (selv om man ikke skal undervurdere Hegels tanker om sin egen faktiske og mulige betydning).

– Inden for teologien f.eks. til at blive klogere på, hvad kristendom og teologi er, og besinde sig på,
hvad vi foretager os, når vi befinder os i den religiøse forestillingsverden. På den ene side mente
Hegel, at man med filosofi og tænkning kommer sandheden nærmere end i religionen og
teologien. På den anden side fremhæver han gang på gang, at religionen med sine forestillinger – i
modsætning til filosofien – er i stand til at tale til alle mennesker (ikke som filosofien kun til
filosoffer og intellektuelle).
7. Er det ikke gammeldags?
Hegels filosofi er 200 år gammel. Og dermed gammeldags – sprogligt, pædagogisk og
begrebsmæssigt. Der er også sket meget siden hans tid. En hel masse naturvidenskabelige
opdagelser og erkendelser ligger imellem Hegels og vores tid. Alligevel rummer Hegels filosofi for
mig at se mange originale og stadig aktuelle pointer – f.eks.:
•

•
•

•

tanken om, at mennesket hører til i verden og ikke er fremmed i den (en meget vigtig og
aktuel pointe i den nuværende klimakrise). – At verden i en eller anden forstand er en del
af Gud giver i moralsk forstand frihed, fordi vi har del i det gode, men det forpligter på
samme tid, fordi vi skal leve op til dette fællesskab,
at verden og historien og menneskers forståelse af dem udvikler sig dialektisk, gennem
modsætninger (jf. f.eks. Vesten mod vesten af Rune Lykkeberg),
at kristendommens Gud er en treenig Gud, der åbenbarer sig selv (det endelige – vi
mennesker – kan ikke argumentere sig frem til det uendelige – Gud. Men det uendelige
henvender sig til det endelige),
at forsoning – mellem Gud og mennesker, mellem mennesker og mellem mennesker og
verden – er altafgørende (også i ikke-religiøs forstand).
Hertil kommer, at Hegel bedømt ud fra sin virkningshistorie på ingen måde er udlevet, men
lever videre som klassiker inden for alle mulige ”åndsvidenskaber” (samfundsvidenskab,
historie, filologi, musikvidenskab, lingvistik, teatervidenskab, litteraturvidenskab,
medievidenskab, jura, filosofi og teologi).

8. Afslutning
Hegel er simpelthen et stykke almendannelse, som man får noget ud af at beskæftige sig
med. Når jeg kalder ham det, mener jeg ikke, at alle bør læse ham. Almendannelse kan
være så meget. Men det f.eks. at læse Hegel giver noget. Gør en forskel. – Ligesom det
f.eks. giver noget, at kunne cykle, svømme eller spille klaver.
At jeg har beskæftiget mig 3 måneder med Hegel har ikke gjort mig til kender
– eller til specielt klog på ham. Men jeg har fået en fornemmelse for noget vigtigt i livet og
verden og kristendommen, som jeg ikke havde før, synes jeg selv.
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