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Over de seneste år er oplysningstiden
ofte blevet fremhævet i den offentlige danske debat
som et ideal om tolerance. Tolerancebegrebet kan
anvendes i en række forskellige betydninger. I det føl-
gende mener jeg med “tolerance” villigheden til at
acceptere eller villigheden til ikke at intervenere i for-
hold til opfattelser, handlinger og praksisformer, som
man mener er problematiske; man “tolererer” dem og
undlader at fordømme eller forbyde dem eller at hin-
dre dem i deres udfoldelse. Tolerance kan udmøntes i
lovgivning og retspraksis, men også i intellektuel for-
holdelse til anderledes tænkende, eksempelvis tænke-
re fra andre traditioner eller fra ens egen tradition,
som man er uenig med. Tolerancebegrebet kan
optræde i en række forskellige sammenhænge – filo-
sofiske, videnskabelige, religiøse, politiske og så vide-
re – men i denne artikel vil jeg fokusere på dets
anvendelse i oplysningstidens opfattelse og vurdering
af tænkere, hvis filosofiske opfattelser står i modstrid
med oplysningstidens religiøse doktriner. 

I netop den sammenhæng er det vanskeligt at
forene den offentlige diskurs’ billede af oplysningsti-
den som tolerancens tidsalder med iagttagelser i
periodens tekster. Det er bekymrende, hvis den
offentlige debat er baseret på et billede af den tidsal-
ders ideer, som ikke stemmer overens med mange af
de ideer, der faktisk blev udtrykt i tiden, og som til-
med var respekterede og populære. Periodebetegnel-
sen anvendes ofte som normativt begreb uafhængigt
af periodens reelle tænkning. Og det sker på to
måder. Enten ved at fremhæve den europæiske oplys-
ningstids angivelige ideal om tolerance som et ideal
for nutidens og fremtidens etnisk og religiøst sam-
mensatte Europa. Tøger Seidenfaden og Ralf  Pit -
telkow er måske de mest iøjnefaldende eksempler i
nyere offentlig debat.1 Eller ved at anklage andre kul-
turer, primært den arabiske, for at “mangle” en oplys-

ningstid, hvori fornuften blev frigjort fra religionen.
Pittelkow kan fremhæves som eksempel.2

Selv om diskussionsparterne vurderer perio-
dens angivelige konsekvenser meget forskelligt, er
der væsentlige sammenfald i deres syn på oplys-
ningstiden selv. Dette billede af oplysningstiden er
uheldigt i forhold til en aktuel situation, fordi det
fremmaner en afstand mellem, på den ene side,
Vestens kulturhistorie, særligt oplysningstiden, og, på
den anden side, ikke-vestlige kulturtraditioner, sær-
ligt den arabiske. Selv om idealet om tolerance er
sympatisk, og selv om forsøget på at udpege en vest-
lig kulturperiode som et ideal for et nutidigt eller
fremtidigt sammensat samfund kan virke tillokkende,
så indbyder dette billede af Vesten os til at fastholde
en historisk selvbevidsthed karakteriseret ved be -
kvem selvtilstrækkelighed. Der er i disse år en fare
for, at “oplysningstid”bliver et velment, febrilt kamp-
råb, som man tror skal føre os ud af de farer, der lig-
ger i en globaliseret verden med intensiveret dialog
med ander ledes tænkende og et tilsvarende større
behov for tolerance. Men det kampråb kan i stedet
blokere for et fælles, menneskeligt forsøg på samek-
sistens i en civiliseret verden med forskellige kultu-
rer og religioner, fordi det konstruerer en afstand
mellem vestlige, især europæiske, og ikke-vestlige
kulturtraditioner og dermed skaber endnu en kul-
turbarriere. Jeg vil i den situation foreslå en svalende
analyse af oplysningstidens tekster. Indvilliger man i
det, bliver det i mine øjne klart, at vores nordeuro-
pæiske oplysningstid rummer mange ek sempler på
intolerance, og at opdelingen mellem “os” og “de
andre” må opgives; vi står snarere over for udfor-
dringer, der er fælles.

Hvis det forholder sig sådan, at oplysningstiden
ikke entydigt hyldede det ideal om tolerance, som
mange i dag mener, så giver det anledning til gen-
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overvejelse. Man kunne vælge at opgive forsøget på
at angive en epoke i vor egen kulturhistorie som et
ideal om en tolerance, som man i dag hylder i  Nord -
europa; eller man kunne stille sig åben over for den
tanke, at dette ideal om tolerance kunne findes i
andre epoker af vores kulturhistorie eller i helt andre
kulturer. Og modsat, ved at blive bekendt med eksi-
stensen af intolerance i vores egen kulturhistorie,
eksempelvis i oplysningstiden, kunne man måske
opnå større forståelse for lignende problemer i andre
kulturer, der, som den europæiske, rummer årer af
intolerance. 

Lad mig straks understrege, at jeg er tilhænger
af tolerancebegrebet, også i en sammensat verden
som den moderne. Min kritik angår ikke værdien af
det begreb, men angår derimod spørgsmålet, om det
er et begreb, man så entydigt udfolder i oplysnings-
tidens tænkning. I denne artikel er min ambition ikke
at give det endelige, sande og fuldstændige billede af
oplysningstiden, det ville være futilt, men alene at
stille spørgsmålstegn ved den opfattelse, at oplys-
ningstiden entydigt hyldede tolerancebegrebet, sær-
ligt den nordeuropæiske oplysningstid.

Oplysningstidens historiografi Man må skel-
ne mellem begreberne oplysning og oplysningstid.
Det første er primært et begreb om erkendelse, hvis
indhold nok kan problematiseres, men som er posi-
tivt og relativt ukontroversielt. Det andet begreb
udpeger en historisk periode og dens udtryk inden
for en bred vifte af områder så som filosofi, teologi,
litteratur, kunst, politik og så videre. Dette andet
begreb er kontroversielt og kompliceret, dels fordi en
forbløffende stor del af kildematerialet stadigvæk
ikke er undersøgt og tolket, dels fordi der fortsat er
nybrud og uenighed blandt forskere om tolkningen
af de af periodens udtryk, der allerede er beskrevet,
og dels fordi begrebet ofte benyttes normativt og især
eskatologisk, det vil sige som en årsagsangivelse for
en virkning, positiv eller negativ, der viser sig langt
senere i historien. I sådan et begreb om oplysnings-
tiden antages det ofte, at ideer inden for filosofi
spredtes til andre discipliner, og at filosofiske teorier
havde effekt på sociale og politiske strukturer.3 Gen-

nem de senere års offentlige debat er der sket en sam-
mensmeltning af de to begreber – oplysning og
oplysningstid – sådan at man antager, at oplysnings-
tiden var en tid kendetegnet ved oplysning. Netop
den sammensmeltning er som sagt blevet anvendt i
den offentlige diskurs i forsøget på at forholde os til
et nutidigt og fremtidigt samfund, der er etnisk og
religiøst sammensat.

Hvordan er da vores billede af oplysningstiden
og dens tænkning blevet til? For at undgå at basere
vores viden om perioden på stereotypier kan det
være tjenligt at undersøge periodebegrebets histori-
ografi.4 Udtrykket henviser som bekendt til en
periode fra cirka 1650 til cirka 1800, særligt i lande-
ne Tyskland (“Aufklärung”), Frankrig (“Les lumiè-
res”) og Skotland (“Enlightenment”). Kants forkla-
ring af begrebet oplysning er måske det oftest 
citerede i det nittende og det tyvende århundrede,
særligt på det seneste, og i den forbindelse er der sket
en sammensmeltning mellem hans begreb om oplys-
ning og begrebet om oplysningstiden. Kants forkla-
ring blev fremsat i Was ist Aufklärung?, trykt i 1784,
altså ved oplysningstidens afslutning. Afhandlingen
blev oversat til dansk allerede i 1797 og er siden
udkommet i flere oversættelser. Oplysning betyder,
ifølge Kant, at “mennesket træder ud af sin selvfor-
skyldte umyndighed. Umyndighed er den manglen-
de evne til at betjene sig af sin forstand uden at lade
sig lede af en anden.” Derfor Kants berømte slagord,
“Sapere aude!”, “Vov at erkende!”5

Selv om Kant i den korte afhandling ikke anfør-
te som sin hensigt at give en beskrivelse af de forud-
gående 150 års filosofi, altså oplysningsfilosofien, og
selv om han direkte indrømmede, at han ikke levede
i en sådan oplyst tid, er afhandlingen, især den oven
for citerede del, af mange i eftertiden blevet tolket
som et sandt og adækvat udsagn om oplysningstidens
tænkning.6 Kants citerede forklaring af begrebet
oplysning synes at understøtte den nu fremhersken-
de opfattelse af oplysningstiden som tolerancens tids-
alder. For hvis hver enkelt menneske anvender sin
fornuft uden at lade sig lede af andre end sig selv, så
må det resulterer i en stor variation af tanker, som
enkeltpersoner egenhændigt er nået frem til; offent-
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ligheden måtte da være i stand til at rumme og hånd-
tere offentligt fremsatte ytringer af de mange diver-
gerende tanker, som tilmed kunne stride imod auto-
riteter. Og hvilke autoriteter kunne være større end
kirken og Bibelens åbenbarede sandheder? Kants
udsagn, og især tolkningen af det som en sand beskri-
velse af oplysningstænkningens væsen, har foranledi-
get den opfattelse, at oplysningstiden satte menneskets
fornuft højere end åbenbarede sandheder og andre
autoriteter. På den baggrund antages det ofte i den
moderne offentlige debat, at oplysningstiden kan
anvendes som et ideal i en moderne, sekulær stat med
divergerende religiøse og ikke-religiøse grupperinger. 

Denne favorable opfattelse af oplysningstiden er
blevet gentaget af mange forfattere, særligt siden slut-
ningen af det nittende århundrede. Disse forfattere
citeres den dag i dag ofte som autoriteter om oplys-
ningstiden, uden at deres dømmekraft betvivles. Det
virker, noget ironisk, som om, selve begrebet oplys-
ningstid er garanteret immunitet over den kritiske og
anti-autoritære indstilling, som oplysningstiden selv
betonede i sine programerklæringer. Blandt disse for-
fattere kan man nævne tyske tænkere fra slutningen
af det nittende århundrede og begyndelsen af det
tyvende, eksempelvis Wilhelm Dilthey og Ernst Cas-
sirer, der begge henviser til ovenstående citat af Kant
og anvender det som en sand beskrivelse af grund-
bestræbelsen i oplysningstidens tænkning.7

Historikeren Peter Gay har i en vis forstand
videreført den tolkning med The Enlightenment,
udgivet mellem 1967 og 1970, idet han heri har
beskrevet oplysningstiden som en periode med
moderne hedenskab – en periode, der var anti-kri-
sten, anti-klerikal og på grænsen til det irreligiøse og
ateistiske. Gay har, som Cassirer, fremhævet Kants
diktum i sin karakteristik af oplysningstidens tænk-
ning.8 En anden af Gays bøger er blevet oversat til
dansk, nemlig The Age of Enlightenment (1966), som
forlaget Lademann udgav i populærvidenskabelig
form i 1968, og som stadigvæk står på mange danske
folkebiblioteker. Gay har dermed bidraget til etable-
ringen af et bestemt billede af oplysningstiden i dansk
kontekst. I bogens første kapitel, første side, kan man
læse, at Kants ord, citeret ovenfor, “er [...] en opfor-

dring til mennesket om at forstå sin natur og verdens
indretning på videnskabelig vis. De var kort sagt en
appel til mennesket om at være fri. Kant og de sam-
tidige filosoffer ønskede, at mennesket skulle befri sig
for autoritetens og religionens snærende bånd og
begynde at tænke selv.”9 Gays bredt formidlede
påstand om epoken udgør fortsat en væsentlig inspi-
rationskilde i dansk opfattelse af oplysningstiden, selv
om Gays tolkning blev mødt af Robert Darntons
fældende kritik allerede i 1971, og selv om den i lyset
af nyere forskning mere og mere tager sig ud som en
myte.10

Et andet og nyere eksempel på brugen af Kants
diktum finder vi hos Michel Foucault. I en artikel fra
1984, “Qu’est-ce que les lumières?”, har han analy-
seret Kants afhandling, omtalt ovenfor. Foucault
mener, at den er et prægnant udtryk for oplysnings-
filosofien: Individet skal stole på, og frit anvende, sin
egen fornuft som autonomt individ. Foucault mener
endvidere, at denne oplysningsfilosofi leder frem til
moderniteten, som den udtrykkes hos den franske
digter Baudelaire, idet oplysningsfilosofiens ideal om
fornuftens autonomi leder frem til en modernitet
kendetegnet ved traditionsbrud, heroisk ethos knyt-
tet til bevidstheden om et sådant brud, og til bevidst-
heden om sig selv som et komplekst objekt for
 uophørlig udvikling.11 Foucaults rationalitetskritik,
fremsat i en række andre tekster, gør hans analyse af
tænkningens væsen langt mere kompleks end her
antydet. Og han sondrer til tider også mellem oplys-
ningstiden som et kompleks af institutionelle foran-
dringer, på den ene side, og begrebet om oplysning
på den anden side. Men i denne sammenhæng er det
værd at iagttage, at Foucaults lovprisning af oplys-
ningstiden i 1984 ikke blot bekræfter den moderne
opfattelse af perioden; den gør også oplysningstiden
til oprindelsesstedet for de mest dynamiske, grænse-
overskridende og progressive elementer i Vestens
nyere kulturhistorie. Hans lovprisning gør oplys-
ningstiden til modernitetens udspring og inderste
væsen. Hvem har modet til at vende sig imod dét, ens
eget kulturelle inderste?

Efter terrorangrebet den 11. september 2001 og
efter karikaturkrisen i 2005-2006 er dette kantianske
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diktum blevet anvendt særdeles flittigt – ikke blot i
den akademiske verden, men også i den offentlige
diskurs – som karakteristik af oplysningsfilosofiens
essens og som ideal for et fremtidigt samfund kende-
tegnet ved tolerance.12

Protestantisk intolerance Der er en del tæn-
kere fra oplysningstiden, der ikke passer ind i det
ovenfor beskrevne billede af oplysningstidens tænk-
ning, og de var tilmed nogle af de mest populære
tænkere i Nordeuropa i det det attende århundrede.
En af dem er Johann Georg Walch (1693-1775), der
var professor i teologi i Jena. Han var særdeles pro-
duktiv og udgav i 1726 værket Philosophisches Lexi-
con, der var tysk oplysningsfilosofis leksikalske hoved-
værk og stærkt efterspurgt i hele Nordeuropa.13 Det
blev udgivet i en andenudgave i 1733, en tredjeud-
gave i 1740 og en fjerdeudgave i 1775. Hans værker
blev citeret som autoritative af samtidens vigtige og
uvigtige filosoffer og teologer. Med andre ord var han
netop en af oplysningstidens tænkere, og hans popu-
laritet antyder, at hans tanker vakte genklang blandt
læserne. Ud fra vores moderne billede af oplysnings-
tiden vil vi forvente at finde en Walch, der gør sig til
talsmand for tolerance, for fornuften som autoritet,
og som den, der afviser alle fordomme, selv inden for
religion. Men er det sådan en Walch, vi finder? 

Læser vi nogle relevante artikler i hans leksikon,
så som “Freyheit zu gedencken”, er det bestemt ikke
den oplysningstænker, vi møder.14 Hos Walch skal
friheden til at tænke forstås inden for kristendom-
mens grænser, og her tænkes særligt på den prote-
stantiske tolkning af kristendommen. Friheden er
ikke ubegrænset, men afgrænset af åbenbarede sand-
heder, og mennesket må ifølge Walch søge midten
mellem to yderpoler. På den ene side skal fornuften
ikke ukritisk og naivt følge religionen og dermed
gøre sig til slave af den, da det blot vil lede til tåbe-
lig overtro. Her tænker Walch sandsynligvis på den
katolske kirke. På den anden side skal fornuften ikke
optræde selvtilstrækkeligt, da det ville lede til, hvad
Walch kalder ateisme og naturalisme.15 Walch næv-
ner Spinoza som et frygtindgydende eksempel på en
ateist, der anvendte sin fornuft som autoritet og ikke

lod sig styre af Åbenbaringens sandheder. Walch sig-
ter her til Spinozas dristige forsvar for en sådan fri-
hed til at tænke og ytre sine tanker offentligt, frem-
sat i Tractatus theologico-politicus, udgivet anonymt i
1670.16Walch nævner også Aristoteles som et eksem-
pel på en tænker, der overskred grænsen for den fri-
hed, der er givet den menneskelige fornuft, da han
filosoferede helt frit om universets eksistens forud for
dets guddommelige skabelse og om den menneske-
lige sjæls oprindelse, natur og dødelighed.17 Spinozas
og Aristoteles’ tanker stred imod kristne doktriner
om blandt andet skabelse ex nihilo (ud af intet) og om
den individuelle sjæls udødelighed. Derfor fordømte
Walch de to tænkere.

Denne fordømmelse kan vanskeligt forenes
med det tolerancebegreb, jeg indledte denne artikel
med, da der netop ikke er tale om, at Walch tolere-
rede opfattelser inden for moralitet og naturforståel-
se, som afveg fra kristne doktriner. Han kunne have
valgt blot at fremstille disse opfattelser neutralt, men
valgte at fælde en normativ dom over dem, hvis kor-
rektiv er protestantisk ortodoksi. Der var ikke tale
om, at Walch principielt beundrede tænkere, der hav-
de anvendt deres fornuft uafhængigt af religionen,
hvad en nutidig og populær fortolkning af det kan-
tianske diktum om med sin autonome fornuft at træ-
de ud af ens “selvforskyldte umyndighed” ellers ville
anspore til; Walch og hans ligesindede valgte – som
fromme kristne protestanter og ganske selvforskyldt
– at underkaste fornuften under Guds myndighed.

Det billede af oplysningstidens tænkning, som
jeg ovenfor har skitseret gennem Walch, antyder langt
tættere bånd mellem religionen og oplysningstidens
fornuftsbegreb end det, man møder i en moderne,
dansk offentlig diskurs. Den anvendelse af tolerance-
begrebet, jeg har beskrevet gennem Walch, udgør
dog kun en ud af mange andre anvendelser af det
begreb i oplysningstiden, og det ville være forhastet
at generalisere denne ene anvendelse som repræsen-
tativ for hele oplysningstiden. Men hans anvendelse
stiller spørgsmålstegn ved en stereotypi om epoken,
og det kan bestemt ikke udelukkes, at der findes
andre lignende eksempler. Nyere forskning proble-
matiserer opfattelsen af oplysningstiden som tiden,
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hvori fornuft blev adskilt fra religion, og dermed kan
man spørge, om ikke Walchs opfattelse af forholdet
mellem fornuft og religion i virkeligheden er repræ-
sentativt for perioden?18

Fire indvendinger Man kunne forestille sig
mindst fire indvendinger imod min kritiske læsning
af oplysningstiden. Den første er, at læsningen er for
bogstavelig og overser retoriske strategier (ironi og så
videre) hos Walch og andre tænkere fra oplysningsti-
den: Selvfølgelig fremsatte de udsagn, der var kon-
forme med magten, herunder kirken og Åbenbarin-
gen, men de mente det ikke alvorligt. På den måde
kunne man redde sin opfattelse af oplysningstiden.
Men så vil jeg gerne spørge: Hvor hos Walch finder
man bare antydninger af sådan en retorisk strategi?
Der er i hans leksikon et helt net af artikler, der stem-
mer overens indbyrdes, og som bekræfter de ord af
Walch, som er parafraseret ovenfor. Eksempelvis
artiklerne “Christliche Religion” og “Vorurtheil”.19

Ser man på, hvordan Walch blev læst af samti-
den og eftertiden, finder man heller ikke tænkere
med sans for sådanne retoriske strategier hos Walch.
Et eksempel er den tyske, protestantiske præst Jakob
Brucker, der grundlagde filosofihistorien som en
filosofisk disciplin med et indflydelsesrigt latinsk
værk, der blev citeret af Diderot og mange andre
tænkere uden for Tysklands grænser.20 Værket bar tit-
len Historia critica philosophiae (Kritisk filosofihistorie),
og det blev først udgivet i 1742-1744, siden genud-
givet i 1766-1767. Det var et af oplysningstidens vig-
tigste værker overhovedet. Heri blev filosofiens
historie fremstillet i sin helhed, og heri fældede Bruc-
ker dom over de individuelle filosofiske systemer;
disse domme var ikke alene afgivet ud fra deskripti-
ve kriterier, så som et filosofisk systems originalitet,
interne konsistens og fuldstændighed, men også på
baggrund af normativ konformitet med protestantisk
lære. I den sammenhæng bekræftede Brucker Walchs
bestemmelse af grænserne for menneskets fornuft.21

Brucker udviste, ganske som Walch, en markant into-
lerance over for tænkere, der ikke var konforme med
kristen og protestantisk lære.

På den baggrund fordømte Brucker således Ari-

stoteles’ og Spinozas tanker som ateistiske. Aristo teles’
lære om universets evighed stred imod den kristne
lære om skabelse ex nihilo; hans lære om den første
bevæger, evigt optaget af kontemplation og indiffe-
rent over for sin skabning, stred imod kristen lære om
en guddom, der drog omsorg for sin skabning. Bruc-
ker forkastede disse og andre af Aristoteles’ opfattel-
ser som “fejl” (errores), idet han anvendte kristen lære
som korrektiv.22 Brucker afviste også Spinozas fore-
stilling om det sansbare univers som en emanation fra
en guddom, da den tanke stred imod kristen doktrin
om en adskillelse mellem skaberen og det skabte.23

Spinozas filosofi regnede Brucker for ugudelig og
som et brud på religionens love.24 Spinozisme, især
dens monistiske opfattelse af guddommen og uni-
verset som værende en enhed, var i Bruckers øjne en
skrækindjagende position, som han igen og igen for-
dømte med de mest farverige latinske gloser, og som
han tog frem som eksempel på det mest ekstreme og
forkastelige gudsbegreb. Brucker anvendte ved flere
lejligheder spinozismens gudsbegreb som målestok
for, om andre fortidige tænkeres gudsbegreb var nor-
mativt passende – Platons og Brunos gudsbegreber
blev eksempelvis underkastet sådan en vurdering;
stemte deres gudsbegreber overens med spinozis-
mens, var de forkastelige i Bruckers øjne, i og med
de benægtede kristen transcendentalisme.25 I de til-
fælde anvendte Brucker de fortidige tænkeres
 konformitet med kristen ortodoksi som normativt
korrektiv for deres filosofiske værdi. Tænkere fra den
arabiske tradition fik ligeledes en negativ dom, blandt
andet fordi Brucker ikke anerkendte Muhammed
som profet.26

Kort fortalt, Brucker var ikke filosofihistorike-
ren, der i en normativt neutral form redegjorde for
fortidige tænkere i den kristne og andre traditioner,
tværtimod. Hans sproglige adfærd kan vanskeligt
betegnes som tolerant, da han ikke nøjes med blot at
redegøre for anderledes tænkendes ideer i en neutral
form, men i tillæg hertil fremsatte særdeles stærke
normative domme, alt efter deres konformitet med
protestantisk lære.

Christoph August Heumann (1681–1764) var
en anden toneangivende tænker fra oplysningstiden.
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Han var tysk historiker og teolog, aktiv inden for den
lutheranske kirke og på linje med Walch i sin opfat-
telse af forholdet mellem filosofi og Åbenbaring.
Også han publicerede ganske meget og var drivkraf-
ten bag tidsskriftet Acta philosophorum, der var en vig-
tig publikationskanal for tysk oplysningsfilosofi fra
1715 og et tiår frem. Han angav som en af grunde-
ne til at studere filosofiens historie, at man derved
blev fortrolig med Guds forsyn, som det har udfol-
det sig i historien lige fra den antikke filosofi, der ofte
tog fejl, og frem til den lutheransk-evangeliske teo-
logi, hvor Guds sandhed endeligt bliver synlig.27

Filosofi, argumenterede Heumann, er i overensstem-
melse med kristen teologi, når filosofien lader sig ret-
lede af kristen Åbenbaring. Bedrives filosofi således,
er filosofi og teologi to gensidigt berigende discipli-
ner. Filosofien gør brug af Åbenbaringen i dens
videnskabelige refleksion over mennesket og univer-
set; teologien gør brug af filosofien i dens argumen-
ter for kristne doktriner, i dens argumenter imod
 epikuræere og naturalister og i fortolkningen af  
ob skure bibelpassager. Heumann var på linje med
Walch i sin bestemmelse af filosoffen, nemlig som
den, der lader sig lede af Åbenbaringen.28

Heumans begreb om fordom er også interessant
i en diskussion af oplysningstidens tolerancebegreb.
Hans begreb om fordom skal nemlig forstås i lyset af
denne kristne opfattelse af filosofi. Ifølge Walchs arti-
kel om “fordom” (Vorurtheil) er en fordom “intet
andet end en usand og utilstrækkeligt overvejet præ-
mis, som man antager at være sand, og som man støt-
ter sig til i sine domme og slutninger.”29 Antagelsen
af, at Den Hellige Skrift har en guddommelig oprin-
delse, angiver Walch dog ikke som en fordom, selv
om det muligvis er en falsk antagelse.30 Heumanns
begreb om fordom stemte ganske godt overens med
Walchs begreb herom.

En type fordom var, ifølge Heumann, når en
filosof støtter sig til en præmis taget fra kirkens lære.31

Her tænkte Heumann sandsynligvis på den katolske
kirke. Selv om Heumann afviste den type fordom,
mente han ikke, at filosoffen skal afholde sig fra at
søge vejledning i Åbenbaringen, tværtimod. For han
anførte også, at en filosofi, der alene er baseret på

“menneskelig fornuft” og ikke på Åbenbaringen, er
falsk.32 Han mente ikke selv, at der var nogen mod-
sætning mellem hans begreber om filosofi og fordom,
da han mente, at filosofi altid bør være retledet af
Åbenbaringen, og at antagelsen af Åbenbaringens
ufejlbarlighed og guddommelige oprindelse ikke
skulle klassificeres som en fordom, men som en sand-
hed, der overgår den menneskelige forstand. Heu-
manns begreb om fordom var således apologetisk.

Walch stod derfor ikke alene med sine tanker –
Brucker og Heumann var i vid udstrækning enige
med ham. Alle tre ville se med panisk forundring på
det moderne forsøg på at karakterisere deres tid ud
fra et kantiansk diktum om at træde ud af selvfor-
skyldt umyndighed; de fastholdt alle kristendommen
og protestantisk ortodoksi som højeste myndighed,
og de ville med al sandsynlighed forkaste en moder-
ne tolkning af Kants diktum som udtryk for en for-
agtelig naturalisme. Selv opfattede de sig ikke som
“oplysningstænkere”, selv om de levede i det, vi i dag
kalder oplysningstiden, men som “eklektikere”, det
vil sige kristne tænkere, der sammensatte filosofiske
præmisser fra traditionen – præmisser, der var i over-
ensstemmelse med kristendommen. 

En anden afvisning af min læsning kunne gå ud
på at anføre, at enkelte af oplysningstidens tænkere
uden for Nordeuropa faktisk forfægtede tolerance-
begrebet offentligt – Spinoza i Tractatus Theologico-
Politicus (1670), Bayle i Commentaire Philosophique
(1686) og Locke i A Letter Concerning Toleration
(1689). Men her bør man vel undersøge, om sådan-
ne synspunkter var almindelige og repræsentative for
tiden, og hvor og hvornår de i så fald var det, eller
om de var isolerede og afviste, som Spinozas tanker
blev det af Walch, Heumann og Brucker. Man bør
vel også undersøge, om deres tanker om tolerance
blev afspejlet i væsentlige samfundsmæssige institu-
tioner, så som lovgivning om ytringsfrihed og tilsva-
rende retspraksis for overtrædelse af ytringsfriheden.
Men ved overhovedet at pege på eksempelvis Locke,
Bayle og Spinoza som “sande” oplysningstænkere er
man på vej til at differentiere mellem forskellige posi-
tioner i det attende århundredes europæiske oplys-
ning – en differentiering, der næppe kan rummes
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inden for det kantianske diktum, som Dilthey, Cassi-
rer, Gay, Foucault og mange andre har anvendt til at
karakterisere oplysningstiden. Og ved blot at pege på
Spinoza, Bayle og Locke har man reduceret og sim-
plificeret den nordeuropæiske oplysningstid til ideer
fremsat af de mest heroiske og heterodokse tænkere
i hollandsk, fransk og skotsk oplysningstid, uden kri-
tisk at undersøge om det var de eneste tænkere fra
oplysningstiden, der blev læst i Nordeuropa, og om
deres ideer faktisk blev institutionaliseret i nordeuro-
pæisk sammenhæng. For at opnå viden om nord -
europæisk oplysning bør man undersøge, hvor popu-
lære disse dristige tænkere, samt Walch og hans lige,
faktisk var i Nordeuropa, og hvis tanker der blev
institutionaliseret i nordeuropæisk sammenhæng.33

For det tredje kunne man indvende, at det vil-
le være naivt at forestille sig tidlige fremstillinger af
fortidens filosofi og religion, der var fri af kristne for-
domme, når de beskrev heterodokse kristne tænkere
eller tænkere uden for den kristne tradition. Walch,
Brucker og Heumann levede i en kristen kultur, og
det ville være anakronistisk at forvente andet af dem
end konformitet hermed. Ser man på andre vestlige
fremstillinger af lærdommens og religionens historie
fra de forudgående århundreder, må man imidlertid
også afvise den indvending, da disse fremstillinger
udmærket kunne gengive ikke-kristne opfattelser,
eksempelvis af guddommen, uden at tilføje en nega-
tiv normativ dom, alene fordi disse opfattelser ikke
stemte overens med kristen doktrin. Eksempelvis
kunne forløbere for Brucker – så som Stanley og
Horn fra det syttende århundrede – udmærket frem-
stille Aristoteles’ filosofi uden i samme åndedrag at
fordømme den for ikke at stemme overens med kri-
sten doktrin, eksempelvis doktrinen om skabelse ex
nihilo.34 Går man endnu længere tilbage, til det fem-
tende århundrede, finder man eksempler på det sam-
me.35 Hvis man derfor sammenligner den praksis,
som Walch, Heumann og Brucker udviste i deres
behandling af fortidige tænkere, er der ikke tale om,
at kristne fordomme spiller ind i mindre omfang end
hos andre i tidlig moderne tænkning. Der er heller
ikke tale om, at disse fordomme blot spiller ind i sam-
me omfang som tidligere, men at de spiller ind i stør-

re omfang end tidligere. De tre tyske tænkere fra
oplysningstiden repræsenterer i den forstand et høj-
depunkt af intolerance.

For det fjerde kunne man afvise min læsning af
Walch med henvisning til historikeren Jonathan Is ra-
els tolkning af oplysningsfilosofien, fremført i Radical
Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity
1650-1750 (2001) og Enlightenment Contested: Philos-
ophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670-
1752 (2006). Man kunne med disse bøger af Israel i
hånden anføre, at Walch, Heumann og Brucker alle
tilhørte en konservativ og såkaldt moderat fløj, og at
der ved siden af den fløj var en radikal fløj, anført af
Spinoza og spinozismen, som var langt stærkere i det
lange løb, og som fik indflydelse på en række seku-
lære værdier, blandt andet tolerancebegrebet.

Israel argumenterer i sin bog af 2001 imod
nationale kontekstualiseringer af oplysningstiden (en
fransk, en skotsk et cetera) og argumenterer for den
opfattelse, at der i oplysningsfilosofien var to grene,
en moderat og en radikal, og at sidstnævnte var langt
mere udbredt i Europa end hidtil antaget. Den radi-
kale oplysningsfilosofi var, ifølge Israel, en yderst
sammenhængende intellektuel og kulturel bevægel-
se, der eksisterede på tværs af nationer, og en bevæ-
gelse, hvori Spinozas filosofi var gennemgående. Den
bevægelse omfattede ifølge Israel også Nordeuropa,
da “Spinoza og spinozisme udgjorde rygraden i euro-
pæisk radikal oplysning overalt, ikke blot i Holland,
Tyskland, Frankrig og Skandinavien, men også i Stor-
britannien og Irland.” Renæssancefilosofi og refor-
mation var ifølge Israel blot modificering af tidlige-
re tiders hierarkiske og teologisk bestemte tænkning;
først med den radikale oplysningstid sekulariseredes
alle institutioner og ideer, og kirkelig autoritet blev
dermed nedbrudt. I stedet for sådanne autoriteter
opbyggede oplysningsfilosofien en lære om samfun-
det baseret på begreber om universalitet, lighed og
demokrati.36 I sin bog af 2006 er Israel mindre bastant
i sin vurdering af den radikale oplysningstid, idet han
her understreger, at den ikke var dominerende i
oplysningstiden som helhed – den sejrede, ifølge Is -
rael, i Frankrig i enkelte tiår efter 1740’erne, men
forblev ellers underlegen i forhold til en mere kon-
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servativ moderat oplysningstid, der fastholdt forbin-
delserne med de politiske og klerikale magthavere.Af
de to strømninger inden for oplysningstiden var det
imidlertid kun den radikale oplysning, der på læng-
ere sigt tilvejebragte en række moderne, sekulære
værdier som tolerance, personlig frihed, demokrati,
lighed, ytringsfrihed og seksuel frigørelse.37

Mine iagttagelser hos Walch, Heumann og Bruc-
ker synes at passe ind i Israels opfattelse af, hvad han
betegner moderat oplysningsfilosofi, og tilbage står så,
at den radikale oplysningsfilosofi skabte det moderne
tolerancebegreb, og at oplysningsfilosofien så alligevel
står tilbage som en tolerancens tidsalder. Jeg ser imid-
lertid tre problemer i Israels tolkning. For det første
overser han apologetiske aspekter hos Walch, Heu-
mann og Brucker. For det andet tilskriver han de tre,
især Brucker, en helt central rolle for tilblivelsen af
Diderots radikale oplysning, som vanskeligt kan
 forklares ud fra Bruckers tekster. For det tredje står
Israels påstand om den såkaldte radikale oplysnings -
filosofis betydning for denne række af sekulære vær-
dier stadig tilbage som et ubevist postulat.

Lad mig begynde med det første punkt. Israel
undersøger slet ikke Walchs opfattelse af forholdet
mellem filosofi og Åbenbaring, gengivet ovenfor,
ifølge hvilken Spinoza fordømmes som naturalist.38

Israel overser også Bruckers protestantiske og orto-
dokse opfattelse af forholdet mellem filosofi og
Åbenbaring. I sit værk af 2001 nævner Israel kun
Bruckers latinske opus, Historia critica philosophiae, få
gange og det i fodnoter, hvor der henvises til en
engelsk, forkortet parafrase, men hvor Israel ikke ana-
lyserer teksten.39 I sit værk af 2006, derimod, giver
Israel en grundigere behandling af Bruckers værker,
også dette latinske værk, idet han dedikerer et ud af
bogens seks hovedafsnit til oplysningstidens filosofi-
historie, særligt disciplinens grundlægger, Brucker,
under titlen “Intellectual Emancipation”. Med den-
ne filosofihistorie indledes ifølge Israel en helt ny
filosofihistorie, der er helt fri af teologiske præmisser,
og som mere end noget andet område i oplysningen
er kendetegnet ved intellektuel tolerance.40 Det gæl-
der ifølge Israel også for Bruckers filosofihistorie, der
fremhæves for at være fri af fordomme baseret på

autoritet og nedarvet tradition.41 Israel overser, at der
til Bruckers programerklæringer om fordomsfrihed
er knyttet en vigtig antagelse, nemlig at protestantis-
mens dogmer ikke er at regne for fordomme, men
derimod sandheder, som overgår den menneskelige
fornuft, og som kan lægges til grund for en vurde-
ring af fortidig tænkning. Hvis antagelsen om den
kristne Åbenbarings guddommelige oprindelse og
sandhed ikke kan klassificeres som en fordom, så er
det vanskeligt at se, hvorfor andre religiøse og myto-
logiske antagelser fra andre kulturer ikke også skulle
være hævet over kategorien fordom. Israel omtaler i
sin bog af 2001 kun Heumann ganske kort som
anmelder af et spinozistisk påvirket værk, men han
går slet ikke ind på de argumenter i Acta philosopho-
rum, der omhandler forholdet mellem filosofi og
Åbenbaring, som er omtalt ovenfor.42 I bogen af 2006
gives Heumann mere plads og beskrives i det store
og hele som en forgænger for Brucker – igen uden
at Heumanns apologetiske begreb om fordom
undersøges.43

Hermed er jeg fremme ved det andet kritik-
punkt, at Bruckers filosofihistorie skulle have været
en vigtig forudsætning til den radikale oplysningstids
ideal om fordomsfrihed og anti-autoritær tænkning.
Israels forbigåelse af det apologetiske i begrebet om
fordomsfrihed og anti-autoritær tænkning i tysk
oplysningsfilosofi gør nemlig hans videre påstand
problematisk. Han hævder, at den radikale oplys-
ningsfilosof Diderot støttede sig til Bruckers filosofi-
historie, hvis angivelige fordomsfrihed var med til at
bane vejen for den radikale oplysningsfilosofi.44

Diderot hentede afgjort mange informationer i sine
artikler fra Encyklopædien fra Bruckers filosofihistorie,
hvad der har været en kendt sag længe;45 men det
kunne Diderot udmærket gøre uden samtidigt at
acceptere Bruckers protestantiske ortodoksi, hvorfor
man bør tøve, førend man indtolker Bruckers filoso-
fihistorie som en indledning til den radikale oplys-
ningsfilosofi.

Her er jeg fremme ved det tredje kritikpunkt.
Selv om de tre tænkeres apologetiske ærinde ikke er
tematiseret af Israel, kan de vel alligevel rummes
inden for hans sondring mellem en radikal og en
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moderat oplysning, kunne man fastholde – de tre
tænkere tilhørte jo blot den moderate fløj, ganske
som tyskeren Christian Thomasius (1655-1728), der
førte krig imod (katolicismens) overtro, på den ene
front, og naturalisme og ateisme, på den anden.46 Isra-
el medgiver bestemt, at den moderate fløj fandtes, og
at den var modstander af intellektuel tolerance for-
stået som friheden til at reflektere uafhængigt af
Åbenbaringen, hvad der også blev afspejlet i oplys-
ningstidens censur, der, selv ifølge Israel, blev stram-
met i forhold til tidligere tider.47 Men han fastholder
altså, at det var den radikale oplysningsfilosofi, der sej-
rede i det lange løb. Hvordan, må man spørge, kun-
ne en radikal oplysning være “rygraden” i europæisk
oplysningstid, selv på længere sigt, hvis den blev mar-
ginaliseret og fordømt af en såkaldt moderat oplys-
ning, som i tilfældene Walch, Heumann og Brucker
var rodfæstet i protestantisk ortodoksi, hvis denne
moderate oplysning repræsenterede det almindelige
synspunkt, og hvis det synspunkt var institutionalise-
ret i form af øget censur? Det er vanskeligt at se,
hvordan den såkaldte radikale oplysning skulle have
inspireret eller bidraget til den nordeuropæiske
moderate oplysning, der så entydigt og voldsomt for-
dømte den.48 Ser man på tiden efter cirka 1750, vir-
ker Israels påstand om en spinozisme, der fremtvang
en række sekulære værdier, blandt andet tolerance, da
noget gådefuld og utilstrækkelig, hvorfor flere af hans
kritikere da også har beskrevet påstanden som for-
simplet og ubevist.49

Er den tilsyneladende modsætning mellem, på
den ene side, en fordømmende og stærkt institutio-
naliseret moderat oplysning og, på den anden side, en
fordømt, institutionelt udmarginaliseret,men angive-
ligt sejrende radikal oplysning et paradoks, der kan
forklares? Eller er det et paradoks, der peger på det
fundamentalt forfejlede og håbløse i krampagtigt at
fastholde et billede af europæisk oplysningstid, sær-
ligt den nordeuropæiske, som tolerant? Ovenstående
læsning af nogle af den nordeuropæiske oplysnings-
tids mest populære tænkere peger på det sidste. Isra-
els billede kan “redde” oplysningstiden for dem, der
gerne anvender epoken i et aktualiserende, normativt
ærinde. Men billedet påagter ikke, at den såkaldte

moderate oplysningstid stod for det almindelige syns-
punkt i Nordeuropa og mange andre steder, og bil-
ledet forholder sig ikke kritisk til spinozismens reel-
le virkningshistorie, hvor dristig den spinozistiske
position end tager sig ud.

Begrebsliggørelsen af denne protestantiske
modreaktion imod naturalister og lignende som
“moderat” oplysning virker desuden tvivlsom, hvis
den implicerer, at denne modreaktion var positivt
påvirket af spinozismen, men ikke ønskede at gå så
langt som Spinoza; for er det overhovedet en hold-
bar forklaring? Når man læser Walch, Heumann og
Brucker, finder man ikke et eneste sted, der indike-
rer sådan en inspiration, tværtimod. Hvad man finder
hos dem er en konfessionelt betinget og kompro-
misløs modreaktion imod spinozismen og andre
udtryk for naturalisme. De var lidenskabeligt interes-
serede i at forfægte deres Luther over for katolicis-
men og over for naturalister og lignende, der var en
provokation og en hån for dem som fromme prote-
stanter; men de var ikke interesserede i at indlemme
Spinozas tanker om tolerance i deres tankebygninger,
og de forsømte ingen lejlighed til at fordømme Spi-
noza og hans uvæsen. Det er rigtigt, at disse såkaldte
moderate tænkere fremsatte programerklæringer om
fornuftens autonomi og om det forkastelige i at
benytte sig af fordomme, som vi har set ovenfor hos
Walch og Heumann. Men nærlæser man de pro-
grammatiske udsagn, og sammenligner man dem
med praksis, viser det sig, at begreberne om fornuf-
tens autonomi og om fordom skal forstås inden for
rammerne af protestantisk ortodoksi. 

Lige meget hvordan man vender og drejer det,
er det hos tænkere som Walch, at iagttagelser i perio-
dens tekster ikke stemmer overens med den nutidi-
ge, offentlige opfattelse af oplysningstiden som tole-
rancens tidsalder. Han fordømte åbenlyst tænkere,der
ikke er konforme med protestantisk lære. Hvis han
repræsenterede det almindelige synspunkt, der tilmed
var institutionaliseret, så var Nordeuropas oplys-
ningstid ikke en storhedstid for tolerance. Tænker
man på de forudgående århundredes intellektuelle
diskussion af filosofiske og religiøse emner, fristes
man til at spørge, om ikke den nordeuropæiske
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oplysningstid snarere var et af historiens lavpunkter
for tolerancen? Det er under alle omstændigheder på
høje tid, at vi stiller os kritiske over for en bestemt
opfattelse af oplysningstidens tænkning, som har
været hyldet ukritisk i flere hundrede år.

Måske er det på tide, at vi bliver mere åbne for
den tanke, som forskningen i oplysningstiden har
peget på over de seneste tiår, at ikke alle tænkere i
oplysningstiden var oplysningstænkere, og at vi end-
nu har meget at lære om perioden. Tænkere som
Walch, Brucker og Heumann efterlod sig meget sto-
re mængder af publicerede tekster, en meget stor del
affattet på latin, som slet ikke er blevet analyseret end-
nu, og som vi bliver nødt til at medtænke, når vi tol-
ker oplysningstiden og dens tolerancebegreb, hvis vi
overhovedet er interesseret i en historisk informeret
viden om vores intellektuelle historie.50 Den opgave
– som måske ikke alene rummer en forskningsopga-
ve, men også et kulturhistorisk selvopgør – ligger sta-
dig foran os. Påtog vi os den opgave, ville vi måske
ikke alene blive mere vidende omkring vores egen
historie, vi ville også opnå et andet udgangspunkt for
at forholde os til og forstå andre kulturtraditioner,
som også har forholdt sig til spændingerne mellem
fornuft og religion; vi ville måske nå dertil, hvor det
ikke længere er et spørgsmål om “dem” og “os”, men
om at forstå udfordringer, som er fælles, og som må
håndteres på en ny måde i dag, hvor kontakten og
udvekslingen mellem kulturtraditionerne er øget. 

Afslutning De debattører, jeg nævner på første
side af min artikel – blandt andre Pittelkow – ville
måske nok medgive, at deres billede af oplysningsti-
den og dermed også det billede, der i vid udstræk-
ning cirkulerer i den offentlige debat, ikke er histo-
risk korrekt og fuldt ud repræsentativt. Men de ville
måske også svare, at det er irrelevant i forhold til en
offentlig debat, der ikke har nogen interesse i histo-
risk nuancerede og dybtgående beskrivelser af forti-
den, men som kun interesserer sig for fortiden, for så
vidt den er relevant for nutiden og fremtiden; og til
det formål er enkle billeder af fortidige perioder fuldt
ud tilstrækkelige. Når disse debattører henviser til
“oplysningstiden”, vil de sikkert anføre, at de blot

tænker på en håndfuld klassiske tekster af eksempel-
vis Spinoza, Bayle og Locke, som unægteligt advoke-
rer for tolerance, og som unægteligt hører hjemme i
den periode, der benævnes “oplysningstid”. 

Problemet er imidlertid, hvad denne klassifika-
tion indirekte ekskluderer: Den ekskluderer mulig-
heden af, at andre tekster fra andre perioder i den
vestlige tradition skulle have argumenteret for tole-
rance. Det gør eksempelvis teologen og filosoffen
Nicolaus Cusanus med sin tekst fra 1433, De concor-
dantia catholica, altså før oplysningstiden.51 Og den
ekskluderer muligheden af, at tekster fra ikke-vestli-
ge traditioner skulle have argumenteret for tolerance.
I sidstnævnte tilfælde vil det nok være malplaceret at
forvente, at disse andre traditioner har benyttet sam-
me terminologi og begrebsramme som i Vesten mel-
lem det sekstende og det attende århundrede, da
 terminologi og begrebsramme varierer i forhold til
filosofiske problemer, der ikke i sig selv er universel-
le, men varierer fra kontekst til kontekst.52 Filosoffen
og teologen Averroes (1126-98) er dog et eksempel
på en tænker fra den arabiske tradition, der talte for,
at menneskets fornuft, anvendt i udforskningen af
naturen, skulle gives frihed til at ræsonnere uafhæn-
gigt af åbenbarede sandheder; sådanne menneskeligt
frembragte opfattelser, der stred imod åbenbarede
sandheder, skulle “tolereres”, også af religiøse autori-
teter.53 Ved siden af Averroes fandtes selvsagt også
ortodokse strømninger, der ikke tolererede sådan en
frisættelse af den menneskelige fornuft. Den arabiske
tradition var, som vores, kompleks og sammensat.54

Hermed vil jeg ikke påstå,at den ene tradition er “lige
så” tolerant, eller “lige så” intolerant, som den anden
– jeg vil blot gøre opmærksom på, at det er uheldigt,
hvis vi stiller os tilfredse med stereotypier af vores
egen intellektuelle traditions forbilledlighed og til-
svarende stereotypier om andre traditioners mangler.

Som jeg har vist ovenfor, rummer den vestlige
oplysningstid både tænkere, der taler for tolerance, og
tænkere, der taler for intolerance. Hvis det forholder
sig på samme måde med andre traditioner, hvorfor så
ikke undgå en klassifikation som alene medtager
 elementer af tolerance i én periode af den vestlige
tradition og ser bort fra elementer af intolerance i
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samme periode i samme tradition, og som samtidigt
ekskluderer elementer af tolerance i andre traditio-
ner, der, som vores, ganske vist også rummer ele-
menter af intolerance? Klassifikationen bliver en
sproghandling i den offentlige bevidsthed, der resul-
terer i en kulturel selvtilstrækkelighed. Der er derfor
en alvorlig fare for, at det ovenfor diskuterede bille-
de af oplysningstiden skaber en afstand mellem vest-
lige, især europæiske, og ikke-vestlige kulturtraditio-
ner og dermed endnu en kulturbarriere i en verden,
der fordrer det modsatte. 

Noter
1. Nogle nyere eksempler på denne tilskrivning af et højtud-
viklet tolerancebegreb til oplysningstiden: R. Pittelkow, Efter
11. september, Vesten og islam (København, 2002), pp. 17, 43; R.
Pittelkow, Interview i Jyllands-Posten, 28. april 2002, Indblik, p.
3; T. Seidenfaden, Politiken, 12. maj 2002, PS, p. 12. S. Krarup,
Jyllands-Posten, 5. juli 2002, 1. sektion, p. 9, tilskriver ligeledes
oplysningstiden sådan et ideal, om end han, modsat ovennævn-
te, vurderer idealet og dets angivelige konsekvenser negativt.
2. Eksempelvis R. Pittelkow, Efter 11. september, Vesten og islam
(København, 2002), pp. 17-18, 56, 80, 99-101, 105, 108, 204.
Bogen er genoptrykt flere gange og kommet i flere udgaver
siden. I fjerde udgave (København, 2006), genfindes dette syns-
punkt dog stadigvæk; se pp. 9-10, 78, 102, 121-123, 126, 130.
3. For en problematisering af visse eskatologiske anvendelser af
begrebet om oplysningstid, se eksempelvis artiklen af R. Darn-
ton nævnt i note 8 nedenfor.
4. For en introduktion til genren historiografi som metodisk
redskab inden for filosofihistorie, se L. Catana, ”Hvad kan
menes med ’filosofihistoriens historiografi’?”: Filosofiske studier,
nr. 24 (2008), pp. 22-27.
5. I. Kant, Beantwortung an der Frage: Was ist Aufklärung?, i id.,
Werke, 9 bind (Berlin, 1902-1923), bind 8, p. 35: “Aufklärung
ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. ... Sapere
aude!” (Overs. her og i det følgende ved L.C.)
6. Ibid., p. 40: “Wenn denn nun gefragt wird: ’Leben wir jetz
in einem aufgeklärten Zeitalter?’ so ist die Antwort: ’Nein, aber
wohl in einem Zeitalter der Aufklärung.’ Das die Menschen,
wie die Sachen jetz stehen, im Ganzen genommen, schon im
Stande wären, oder darin auch nur gesetzt werden könnten, in
Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung
eines Anderen sicher und gut zu bedienen, daran fehlt noch
sehr viel.” I det følgende forklarer jeg hvordan blandt andet
Dilthey, Cassirer, Gay og Foucault har anvendt Kants udsagn.

7. W. Dilthey, Das achtzehnte Jahrhundert und die historische Welt,
i id. Gesammelte Schriften, bind 1-, udg. B. Groethuysen et al.,
(Göttingen, 1959-), bind 3, (udg. P. Ritter), p. 209. E. Cassirer,
Die Philosophie der Aufklärung (Tübingen, 1932), p. xii, beskriver
tilsvarende oplysningstiden som en tid, hvor den menneskelige
fornuft er autoritativ inden for alle områder. Ibid., p. 207,
erklærer Cassirer sig enig i Diltheys beskrivelse af oplysningsti-
den. 
8. P. Gay, The Enlightenment. An Interpretation, 2 bind (London,
1967-70), bind 1, pp. 3, 20-21, 27. Se anmeldelse; R. Darnton,
“In search of Enlightenment”: Journal of Modern History, nr. 43
(1971), pp. 113-132. Darnton giver her en kritisk diskussion af
Gays The Enlightenement og antologien Livre et société (1970).
Gay er påvirket af Cassirers opfattelse af oplysningsfilosofien,
argumenterer Darnton, mens den nævnte antologi er farvet af
Annalesskolen. Darnton forholder sig afvisende til stereotypen
om oplysningsfilosofien som en tidsalder for fornuftens auto-
nomi i forhold til religion, såvel i forhold til katolske og prote-
stantiske lande, og han forholder sig skeptisk over for ideen om,
at oplysningsfilosofien førte frem til politiske revolutioner, for
eksempel i Frankrig.
9. Gay, Oplysningstiden. I menneskehedens, fornuftens og frihedens
navn, overs. L. Hjortsø (København, 1968), p. 11.
10. Et eksempel på Gays virkningshistorie i Danmark finder
man blandt andet hos H. Fink, “Oplysningens imperativ”, i
Oplysningens verden, udg. O. Høiris og T. Ledet (Århus, 2007), 
p. 577, der citerer Gays påstand om “moderne hedenskab” i
oplysningstiden, om end Fink udtrykker nogen skepsis over for
Gays karakteristik. Alligevel er Gays The Enlightenment den ene-
ste sekundærlitteratur om oplysningsfilosofien, Fink citerer; se p.
582. Sammenlign Gays tolkning af oplysningstiden med Darn-
tons kritik, nævnt i note 8 ovenfor, med nyere studier i forhol-
det mellem fornuft og religion, nævnt i note 18 nedenfor.
11. M. Foucault, “Qu’est-ce que les lumières?”, udgivet i The
Foucault Reader, udg. P. Rabinow (New York, 1984), pp. 32-50.
Her citeret fra M. Foucault, Dits et écrits 1954-1988, 4 bind
(Paris, 1994), bind 4, pp. 562-578; for Kant, se ibid., pp. 562-
567, 577-578; for Kants betydning for moderniteten og Bau-
delaire, se ibid., pp. 568-571. Foucault udgav også et uddrag fra
en forelæsning, afholdt 5. januar 1983, og det uddrag havde
også titlen “Qu’est-ce que les lumières?”; det blev udgivet i
Magazine littéraire, nr. 207 (1984), pp. 35-39. Sidstnævnte fore-
drag er også udgivet i M. Foucault, Dits et écrits 1954-1988,
bind 4, pp. 679-688. Min gengivelse ovenfor bygger på først-
nævnte version i Dits et écrits 1954-1988. For oplysningstidens
historiografi i øvrigt, se J. G. A. Pocock, “Historiography and
Enlightenment: A view of their history”: Modern Intellectual
History, nr. 5.1 (2008), pp. 83-96.
12. Eksempler på forfattere, der på det seneste har anvendt
Kants diktum som udgangspunkt for en karakteristik af oplys-
ningstidens tænkning: H.-J. Schanz, Europæisk idehistorie
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(København, 2002), pp. 129-130; kronik af M. J. Elf, V. Jacobsen
og L. H. Kjældgaard i Politiken, 1. november 2000, Kultur og
debat, p. 5; M. J. Elf og L. H. Kjældgaard, “Oplysningstiden –
før og nu”, i Mere lys! Indblik i oplysningstiden i dansk litteratur og
kultur, red. M. J. Elf og L. H. Kjældgaard (Hellerup, 2002), pp.
19-21, samt andre bidragsydere til samme antologi, pp. 328-
329, 339-340; Oplysningens verden, udg. O. Høiris og T. Ledet
(Århus, 2007), pp. 26, 114-115, 411, 522, 569 et passim; samme-
steds, p. 97, advarer J. Adamsen dog imod denne anvendelse. 
T. Bredsdorff, Den brogede oplysning. Om følelsernes fornuft og for-
nuftens følelse i 1700-tallets nordiske litteratur (København, 2003),
p. 11, samt bagsidetekst, tager udgangspunkt i dette diktum hos
Kant, men peger også på begrænsningen i det (pp. 146-147,
149-150), og peger i øvrigt på ikke-rationelle sider af oplys-
ningstidens kultur, der viser ud over dette diktum. S. H. Klau-
sen, “Klap hesten! Forsvar for en ydmyg oplysning”, Kritik
188 (2008), pp. 40-41, udpeger ligeledes dette diktum af Kant,
om end han problematiserer, hvorvidt det fuldt ud repræsente-
rer oplysningstiden. 
13. J. G. Walch, Philosophisches Lexicon, tredje udg. (Leipzig,
1740). For Walchs rolle i det attende århundredes tyske pietis-
me, se Geschichte des Pietismus, udg. M. Brecht, 4 bind (Göttin-
gen, 1993-2004), bind 2, pp. 50, 141, 143-144, 165, 173, 184,
190, 194, og bind 4, pp. 1, 89, 233.
14. Walch, “Freyheit zu gedencken”, i id., Philosophisches Lexi-
con, bind 1, kol. 1010-1036.
15. Ibid., kol. 1019: “Thaten diese und dergleichen Leute hie-
rinnen der Sachen zu wenig; so geriethen hingegen andere auf
einen andern Abweg, und setzen der Freyheit zu gedencken
allzu weite Grenzen, daß sie mit der Vernufft Dinge erreichen
wollen, die sie zu begreiffen nicht fähig [sind], und dadurch
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hand Irrthümer geriethen. Giebt die Sclaverey des Verstands in
Ansehung der Religion Anlaß zum Aberglauben; so bahnet
hingegen der Mißbrauch desselben den Weg zur Atheisterey
und zum Naturalismo.” Ibid., kol. 1010-1011, understreger
Walch Åbenbaringens store rolle inden for moralfilosofien
(også ibid., kol. 1011-1033) og naturfilosofien (også ibid., kol.
1033-1036). Om Walchs begreb om og vurdering af naturalis-
me, se id., “Naturalismus”, kol. 1870-1871, især kol. 1870: “Es
[Naturalismus] bedeutet aber auch die Meinung derjenigen,
welche dafür halten, daß die Vernufft einen Menschen alles
lehre, was ihm zu seiner Geseligkeit nothig, daß er also der
Offenbarung der heiligen Schifft nicht nötig habe. Diejenigen,
die solchen Irrthum hegen, pflegt man schlechterdings Natura-
listen zu nennen”. Ibid., kol. 1871, er Spinoza nævnt som
eksempel.
16. Id., “Freyheit zu gedencken”, kol. 1019.
17. Ibid., kol. 1020.
18. Følgende studier påpeger, at oplysningstidens relation mel-
lem religion og fornuft er langt tættere og langt mere kom-

pleks end hidtil antaget: P. Harrison, ’Religion’ and the Religions
in the English Enlightenment (Cambridge, 1990); Geschichte des
Pietismus, udg. M. Brecht, 4 bind (Göttingen, 1993-2004);
Enlightenment and Religion, udg. K. Haakonssen (Cambridge,
1996); M. Gierl, Pietismus und Aufklärung: theologische Polemik
und die Kommunikationsreform der Wissenschaft am Ende des 17.
Jahrhunderts (Göttingen, 1997); B. Young, Religion and Enlighten-
ment in Eighteenth-Century England (Oxford, 1998); M. Mulsow,
Moderner aus dem Untergrund. Radikale Frühaufklärung in Deutsch-
land 1680-1720 (Hamburg, 2002); S. J. Barnet, The Enlighten-
ment and Religion. The Myth of Modernity (Manchester, 2003). Til
tider tilskrives oplysningstiden elementer af sekularisering, der
måske først opstod i det nittende århundrede; se O. Chadwick,
The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century
(Cambridge, 1975).
19. Walch, “Christliche Religion”, i id., Philosophisches Lexicon,
bind 1, kol. 385-422; id., “Vorurtheil”, i ibid., bind 2, kol.
2797-2801.
20. Om Bruckers indflydelse, se P. Casini, Diderot ’philosophe’
(Bari, 1962), pp. 254–261 (p. 259, n. 95, identificerer Casini 43
artikler om filosoffer og filosofiske bevægelser i Diderots
Encyclopédie som værende baseret på Bruckers latinske værk); 
L. Catana, The Historiographical Concept ‘System of Philosophy’: 
Its Origin, Nature, Influence and Legitimacy (Leiden og Boston,
2008).
21. Om Bruckers brug af Walch, se Catana, The Historiographi-
cal Concept ‘System of Philosophy’, pp. 147-192.
22. For Bruckers diskussion af Aristoteles som ateist, se Bruc-
ker, Historia critica philosophiae, 5 bind (Leipzig, 1742–1744).
Appendiks, 1 bind (Leipzig, 1767), bind 1, pp. 832.14-835.6.
23. Bruckers fremstilling af Spinoza findes ibid., bind 5, pp.
682.7-696.18; Bruckers afvisning er gennemgående, men beto-
net ibid., pp. 690.12-696.18.
24. Ibid., bind 5, p. 692.27-34.
25. Ibid., bind 1, p. 682.5-29, overvejer Brucker om Platon
gjorde sig skyldig i spinozisme ved i Timaios at hævde, at uni-
verset er en forening af guddom og materie. Ibid., bind 5, p. 52,
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26. Se følgende studium, hvori arabisk filosofi af Brucker
opfattes som del af (katolsk) skolastisk aristotelisme; K. Flasch,
“Jacob Brucker und die Philosophie des Mittelalters”, i Jacob
Brucker (1696–1770). Philosoph und Historiker der europäischen
Aufklärung, udg. W. Schmidt-Biggemann og T. Stammen (Berlin,
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Gottes Ehren gereichen müissen.” Ibid., i 30, p. 54, forklarer
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sted, p. 505, at mens Diderots begreb om fordom ekskluderede
alle autoriteter, især religiøse, gjorde Bruckers og Heumanns
begreb om fordom det ikke. 
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begreb om fordomsfrihed og anti-autoritær indstilling, se også
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der passer ind i Israels noget skematiske opfattelse af den radi-
kale oplysningstid og dens rolle; se Modern Intellectual History,
nr. 4.3 (2007), pp. 601-616, især pp. 614-616. Israels bog af
2006 er ligeledes blevet kritiseret af H. van Ruler for det
uholdbare i at tilskrive Spinoza og spinozismen en overdreven
rolle for sekulariseringen; se Ars Disputandi, nr. 7 (2007).
50. For en fortegnelse over Bruckers værker, se H. Zäh, “Ver-

zeichnis der Schriften Jacob Bruckers”, i Jacob Brucker (1696-
1770). Philosoph und Historiker der europäischen Aufklärung, udg.
W. Schmidt-Biggemann og T. Stammen (Berlin, 1998), pp. 259-
351. For en første oversigt over Walchs og Heumanns publika-
tioner, se artiklerne herom i Biographisch-Bibliographishes Kir-
chenlexikon, tilgængelig på http://bautz.de/bbkl/. De tre tæn-
kere er ikke omtalt i Encyclopedia of the Enlightenment, udg. A. C.
Kors (Oxford, 2003). Se anmeldelse af Kors’ værk: J. Israel,
“Enlightenment: Which Enlightenment?”: Journal of the History
of Ideas, nr. 67.3 (2006), pp. 523-545. Israel beklager, p. 535, at
hverken Heumann eller Brucker er medtaget i Kors’ værk.
Walch og Heumann er ikke behandlet i Gay, The Enlightenment
(1967-1970). Brucker er nævnt og indpasset i Gays overordne-
de tolkning, men Gay ulejliger sig ikke en eneste gang med at
læse og analysere Bruckers Historia critica philosophiae; se Gay,
The Enlightenment, bind 1, pp. 75, 81 n., 160, 161 n., 227 n.,
286, 359, 364-367.
51. Cusanus’ tekst er eksempelvis medtaget i R. Frosts artikel
“Tolerance” i Stanford Encyclopedia of Philosophy.
52. Problemhistorie opstod i det nittende århundrede. Den er
blevet kritiseret af H.G. Gadamer for at hypostasere problemer
og overse deres historiske sammenhæng (“Zur Systemidee in
der Philosophie”, i Feschrift P. Natorp zum 70. Geb. (1924), pp.
55-75). Den er også blevet kritiseret af L. Krüger for at forbigå,
at problemer udvikler sig historisk i “Why do we study the
history of philosophy?”: Philosophy in History: Essays on Philos-
ophy, udg. R. Rorty, J. B. Schneewind og Q. Skinner (Cam-
bridge, 1984), pp. 82-85.
53. Se Averroes, On the Harmony of Religion and Philosophy,
overs., intro. og noter ved G. F. Hourani (London, 1961), p. 50.
For tolerance i den islamiske tradition, se Israel, Enlightenment
Contested, p. 618. For Bayle og Leibniz, der forbandt Averrois-
me med spinozisme, se ibid., pp. 479, 627-8, 847-8. 
54. For den arabiske tradition, se The Cambridge Companion to
Arabic Philosophy, red. P. Adamson og R. Taylor (Cambridge,
2004). For den arabiske tradition og dens betydning for den
vestlige tradition, se G. Saliba, Islamic Science and the Making of
the European Renaissance (Cambridge, Mass., 2007). 
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