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Engagementets poetik Peter Kemp Hent PDF Peter Kemps afhandling fra 1973 var i modsætning til den
øvrige danske teologi dengang et forsøg på at udfolde en teologi, der forholder sig til moderne filosofi,

sprogvidenskab og videnskaberne i det hele taget. Året efter, i 1974, udkom en dansk oversættelse af bogens
anden del, Engagementets Poetik. Det er denne oversættelse, som her genudgives, nu forsynet med en ny,

fyldig indledning. I denne nye indledning sætter Peter Kemp med et stærkt personligt engagement værket ind
i den aktuelle teologiske debat om Søren Kierkegaard, kristen og anti-kristen ateisme, Gud som naturkraft,

postmodernistisk teologi og kristendommen som en ”tegnkatedral”. Kemps påstand er, at det mytisk-poetiske
sprog i og med kristendommen har åbnet for det, Kierkegaard og mange andre tænkere har kaldt

transcendensen, dvs. det som overskrider vor umiddelbare erfaring af livet. Desuden bringes fyldige resuméer
af de dele af afhandlingen, der ikke er oversat til dansk.
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