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JEPPE SINDING JENSEN

Introduktion:
Religiøs narrativitet, kognition og kultur

Denne bogs emne, blandingen af ’religiøs narrativitet’, ’kognition’ og ’kul-

tur’, er både menneskeligt og videnskabeligt dybt interessant, fordi disse

fænomener siger noget meget fundamentalt om det at være menneske. Som

andre højerestående dyrearter har mennesker kognition: De kan se, høre,

bearbejde deres indtryk, huske, give udtryk for mentale tilstande og så vide-

re. Men mere end alle de andre dyr kan mennesker også bruge deres kogni-

tive evner til at kommunikere gennem symbolske medier. De kan male,

tegne, danse, lyve, love, fortælle skøre historier, de kan dele værdier og nor-

mer, forbilleder og fordømmelser og ikke mindst: De kan forestille sig over-

menneskelige væsner og imaginære verdener. Kort sagt: De kan have kultur

og religion. Og sådan har det været længe. Arkæologer og andre, som arbej-

der med evolution og udvikling, er uenige om dateringerne, men et rimeligt

skøn siger, at vi biologisk har været, som vi nu er, nemlig ’anatomisk moder-

ne’ mennesker, i de sidste cirka 100.000 år. Der er sket meget i den tid, men

ikke så meget med vores nedarvede anatomi som med det, vi har selv skabt,

nemlig kultur og samfund og dermed sprog og religion. Det er indlysende,

at vi som art også har gennemgået en ’anden’ evolution, nemlig den kultu-

relle. I ’Religiøs narrativitet, kognition, og kultur’ ser vi resultater af samspil

mellem disse felter både som det er nu, men også om, hvordan det har

været, og hvordan og hvorfor det er blevet sådan. En stor og lang historie om

menneskets selvskabelse.

Om metode og faglige baggrunde

Alene denne titel viser, hvor meget forskelligt der kan kombineres, når man

laver tværfagligt samarbejde. Det er, hvad en række forskere gør her.

Emnerne religion, fortælling, kognition og kultur er hver for sig omfatten-

de og ganske uhåndterlige, så blandingen er det ikke mindre. Det er en blan-

ding med utallige forgreninger, men derfor også fagligt udfordrende.

Bidragyderne kommer fra forskellige fag og områder, og de samles i en fæl-
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de emner, som vi arbejder med, ind i en teoretisk ramme. Det med vilje, at jeg

undlader at tynge denne indledning med henvisningen, referencer, diskussio-

ner i noter og andet, som ellers giver videnskabelig troværdighed. De enkelte

bidrag til bogen indeholder hver for sig de relevante henvisninger.

I en tværfaglig diskussion viser det sig ofte, at noget, som er moderne i

ét fag, er håbløst forældet i et andet, men måske har det ene fag i mellemti-

den videreudviklet sagen, så det slet ikke står så skidt til, som man tror i det

andet. I denne bog er der flere eksempler dette forhold, for eksempel struk-

turalistisk teori og metode, som man er ganske afhængig af i religionsviden-

skaben, fordi det har vist sig at være en produktiv teoridannelse.

Strukturalisme var engang ny og forkætret, siden blev den betragtet som en

fransk modedille fra 1970’erne, men nu er det normalparadigme i for

eksempel religionsvidenskaben. Et andet og beslægtet eksempel er semiotik,

videnskaben om betydningssystemer, som i nogle fag har været ret så

omstridt, mens man andre steder, for eksempel i Århus, har videreudviklet

semiotikken til ’Kognitiv Semiotik’, der som teoridannelse dukker op i flere

af bidragene i denne bog. Evolution er også et problematisk begreb i forsk-

ningen og evolutionisme en teoridannelse, som har haft en omskiftelig og

problematisk tilværelse. Biologi kan ikke laves uden, men i social- og

humanvidenskaberne kommer mange stadig til at tænke på det 19. århund-

redes evolutionister med deres skalaer med ’vilde’ og ’civiliserede’ og de ’pri-

mitive som menneskehedens børn’. Men, som det fremgår mange steder i

bidragene her, så kan man ganske enkelt ikke komme uden om kulturel evo-

lution som et faktum.

Og så er der selvfølgelig begrebet ’religion’, som er svært at håndtere

videnskabeligt. For, hvis der er noget, der ofte misforstås i den akademiske

verden, så er det ’religion’. Rigtig mange synes at bevare deres barndoms

eller ungdoms opfattelser af religion, som de blev udsat for ’det’ i skolen og

så videre. I vores del af verden er det som regel med kristendom som proto-

type-eksemplet. Det, de færreste, der  livet igennem vedbliver med at beva-

re opfattelser fra barndommen af for eksempel kunst, politik, økonomi …

men om religion synes der at være ret så udbredte fordomme, der er base-

rede på barndomserfaringer. Selvom vi som religionsforskere til tider kunne

mistænkes for at gøre forvirringen større ved at indføre eksempler fra alle

verdenshjørner, så forholder det sig modsat: Vi ønsker at gøre oplysningen

større og forvirringen mindre. Bland andet også derfor denne bog.

Oven i disse problemer med begreber, teorier og metoder er der mere

eller mindre skjulte dagsordener i både det offentlige rum og i den akade-

miske verden. Der er mangt og meget, som man ikke kan tale om, ikke må
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les interesse for netop denne kombination. De har i processen lært meget af

hinanden, ikke mindst at lige så inspirerende som tværfaglighed kan være,

lige så vel kan det også give problemer, når man kaster sig over andres områ-

der uden de kompetencer, der traditionelt kræves. Så lidt frygtløs må man

være. Det er ikke så nyt for religionsforskere, fordi religionsvidenskab nær-

mest per tradition er multimetodisk, hvis ikke ligefrem eklektisk. Der var

engang, hvor religionsforskningen var overvejende historisk, filologisk og

for en dels vedkommende antropologisk inspireret. Religionsvidenskab har

ingen egen metode eller teori, og til tider er den endda i tvivl om, hvorvidt

den har et objekt, for hvad er i grunden ’religion’? Det er et meget bredt

emne, som ikke kan belyses af en enkelt teori eller metode. På et religions-

videnskabeligt institut er der som regel også ansat forskere og undervisere

med ret så forskellig baggrund: religionshistorikere, teologer, filologer,

sociologer, filosoffer og så videre. Det er derfor ganske almindeligt, at man i

religionsvidenskaben låner fra andre, men kun det, der synes praktisk og

relevant for et bestemt studie af en sag eller løsningen af et problem. Men

det er så med al mulig fare for at foretage sig noget, der for specialister i

andre fag kan forekomme noget suspekt. Derfor er det en uvurderlig

gevinst, når kolleger fra andre fag ønsker at deltage i fælles forskning som

denne. Og det er, hvad vi ser et resultat af her.

Da jeg selv oprindelig er semitisk filolog og siden religionshistoriker, er

den muslimske valfart til Mekka, Hajj, et af mine yndlingseksempler på et

religiøst fænomens mange sider. Selvfølgelig er denne valfart, hvad vi nor-

malt forstår som et religiøst fænomen med ritualer, kosmologi og hellig

historie; men den er lige så meget et socialt fænomen, et kulturelt, et psyko-

logisk fænomen, og der går også let politik i sagen. Økonomi er der i høj

grad også. Det er tilmed et infrastrukturfænomen, for når mere end en mil-

lion deltagere skal på toilettet, have mad og drikke, så er der masser af logi-

stik involveret. Det er også et sexchikanefænomen, når kvindelige pilgrim-

me – efter eget udsagn – bliver knebet i rumpen undervejs … I denne sam-

menhæng er det også indlysende vigtigt at se Hajj som et individuelt, psy-

kologisk og kognitivt fænomen, hvor intentionalitet, perception, emotion

og krop indgår i et ritual som en del af en total narrativ kosmologi.

Deltageren bliver til aktør i den fortælling, det program og de skemaer, som

ritualet er opbygget af og omkring.

Der er altså nok at tage af, når man skal lave en ’tyk beskrivelse’ af noget,

som har med religion at gøre. Dertil skal man bruge meget fra mange teore-

tiske og metodiske repertoirer. Det er dog ikke helt problemfrit, og derfor skal

jeg som hovedredaktør her i indledningen give mit bidrag til at få sat nogle af
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perspektiv, som afhænger af den større bagvedliggende teori.1 En kendt og

almindelig strid om definitioner af religion handler om, hvorvidt man kan

definere, hvad religion i virkeligheden er, altså om real-definition er mulig,

eller om man skal nøjes med for eksempel en funktionel definition. På en

måde hører denne problemstilling en positivistisk eller empiristisk fortid til,

for den forudsætter, at noget så generelt som begrebet religion skulle have

en direkte empirisk reference til et faktisk eksisterende fænomen. Sådan

reference har mange begreber ikke, lige så lidt som empiriske størrelser

bidrager til vores forståelse af dem med deres egne etiketter, for der står ikke

skrevet hverken ’Pferd’ eller ’cheval’ på siden af en hest. Begrebet religion er

derfor en abstraktion, et analytisk begreb, men det er en brugbar abstrak-

tion, for den kan henvise til en mangfoldighed af menneskelige aktiviteter,

individuelt og kollektivt, i tanke og i handling. Derfor kan der også være

mange forskellige vinkler på et fænomen – jævnfør Hajj ovenfor – og man

kan derfor let overbevise sig selv om, at ideen om en enkelt og eksklusiv

definition er illusorisk. Det betyder ikke, at alting flyder eller er lige godt og

rationelt.2 Det betyder heller ikke, som nogle så har ment, at empiriske

undersøgelser så skal opgives, og at religion ikke findes. Det betyder deri-

mod, at man er forpligtet på at specificere sin metode og sin teori og place-

re dem i det videnskabelige landskab. Definitionen bliver så mere stipulativ,

det vil sige, at den foreskriver noget om, hvad vi taler om, og hvordan vi skal

se på det, behandle det og så videre. Man kan også nøjes med at se på defi-

nitioner som ’generaliserende fortolkninger’, som når for eksempel antro-

pologer taler om hekseri eller religionshistorikere om offer, så plejer det at

betyde ’sådan og sådan’. På den måde kommer man uden om det definito-

riske vildnis, men specielt præcist er det ikke. Alt tyder på, at det må vi leve

med. Der er dem, som har foreslået, at vi for eksempel skulle opgive at bruge

vores almindelige psykologiske begreber som for eksempel følelse, person-

lighed, sorg og så videre., fordi disse begreber ikke svarer til noget videnska-

beligt virkeligt. I stedet for at tale om ’kærlighed’ skulle vi så tale præcist om

kirtelsekretion, dopamin-produktion, synapse-aktivitet og så videre.

Muligvis mere videnskabeligt ’korrekt’, men ret så uhåndterbart. Vi må leve

med fleksible og dermed også problematiske begreber.

Kognition

Som en generaliserende fortolkning opfattes, er begrebet kognition en gan-

ske løs betegnelse for alt det, som har med menneskelig opfattelse af verden

at gøre, i perception, hukommelse, bevidsthed, sprog og så videre. Alt dette
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tale om. I det mindste ikke uden at man risikerer at blive misforstået og til-

lagt diverse uheldige motiver. Der kan også være ret så fagpolitiske strategi-

er, der ligger bag de måder, hvorpå man tager stilling til andre fags viden, til

tidligere tiders indsigter eller til fundamentale teoretisk og filosofiske erken-

delser – eller undlader at gøre alt dette. På den anden side er der selvfølge-

lig grænser for, hvor meget man skal kunne og kunne tage i ed, før en ny idé,

teori, metode eller et nyt fag inddrages. Det finder man især ud af, når man

kaster sig over et nyt område og så kommer lidt mere i dybden. Min egen

erkendelse i den retning blev særdeles mærkbar, efter at jeg fattede interes-

se for feltet kognition som en ny vinkel på religionsforskningen op igennem

1990’erne. Der viste sig hurtigt at være adskillige forskergrupper, som igno-

rerede hinanden, uklarhed om, hvad kognition overhovedet er for noget,

hvor det findes, på hvilke niveauer, hvordan det skal beskrives og så videre.,

eller hvad kognition består af. Naturalisme, mentalisme, fysikalisme, emer-

gensteori, holisme og mange andre ’-ismer’ er de filosofiske grundlag for et

vældigt spektrum af kognitionsforskning, der strækker fra hjernekirurgi til

læringsteori. Intet under, at der kan opstå en vis kognitiv dissonans.

Et andet og vigtigt eksempel er ideen om modularitet – altså om, at der

er systemer af moduler i vores kognition og i vore hjerner, som enkeltvis og i

samspil udgør de komplekse kognitive mekanismer. Der er så mange forslag

til, hvad der findes eller skal regnes til den menneskelige kognition, at man

kan have svært ved at fæste lid til hypotesen om disse modulers eksistens.

Selvom det til tider kan ligne noget rod, så fremsætter fortalerne deres meget

forskellige ideer, som om de er indlysende, empirisk direkte givne og noget,

som man nærmest kunne falde over og slå sig på. Problemet er, at selv de mest

givne fakta jo kun bliver til givne fakta med teori og metode som mellem-

komst, nemlig ved at vi som mennesker – og forskere – bruger vores sprog og

begreber. Derfor er det så meget vigtigere, at vi gør os klart, hvilke definitio-

ner og teorier vi arbejder udfra. Af samme grund følger her nogle bemærk-

ninger om definitioner og teorier i en tværfaglig udforskning af religion.

Definitioner og teorier

Det bedste og nemmeste, man kan sige om definitioner, er, at de er teorier i

den kortest mulige form. For eksempel er Marx’ så kendte udsagn om, at

’Religion er folkets opium’ en definition af bestemte aspekter af religion ud

fra en teori om religion som projektion og samtidig både som psykologisk

trøst og social protest. En definition af religion siger noget om, hvad religion

er, eller hvordan religion fungerer, og det sker altid i et specifikt teoretisk
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alt er jo i bevægelse, udveksling, forandring og så videre. Det kunne man

være enig i, men det betød, at mange mente, at man så ikke kunne bruge

begrebet kultur, fordi sådan et ville være statisk og dermed ubrugeligt, mis-

visende og gammeldags. Vi kender den stort set samme historie om begre-

bet religion – men her kom kritikken oftest fra historisk og partikularistisk

orienterede forskere, som ikke brød sig om at tale om religion i ental, for det

blev opfattet som teologisk og normativt. Problemet var i sin enkelhed, at

kritikerne igen havde overset distinktionen mellem begreb og fænomen –

ligesom distinktionen mellem landkort og landskab. Selvfølgelig kan vi ikke

skelne klart, rigidt, entydigt eller endegyldigt mellem fænomenerne i en

objektsprogs-verden og begreberne i en metasprogs-verden, for det ene er

ikke noget uden det andet. Dette er ikke et cirkulært argument, men en

erkendelse af en dialektik, som er grundlæggende for det meste af vores

viden. Pointen er blot, at man sagtens kan, eller måske ligefrem skal, have et

’statisk’ begreb om noget for at kunne forstå det, for eksempel når man defi-

nerer en række fænomener i menneskelig adfærd som kultur eller som reli-

gion. At definere kultur som for eksempel betydningsproduktion eller sym-

bolsk adfærd er ikke at gøre vold på den levende virkelighed, men blot et

teoretisk begrundet (forhåbentlig) forsøg på at gøre strømmen af indtryk og

tanker begribelig. Vore tanker om ting er afhængige af det sprog, som vi har

til vores rådighed – også derfor er det narrative så vigtigt. Samfund er, i

deres kulturelle aspekter, fortællinger, fordi vi forstår vores samfund som en

fortælling, en historie om, hvordan det skal være, baseret på idealer, som

også er fortællinger – om menneskelighed, demokrati, frihed og lighed og så

videre. Derfor er det også vigtigt for et samfunds sammenhængskraft, at

borgerne abonnerer på de samme fortællinger. Derfor tilslutter jeg mig

gerne et kulturbegreb, som er tale- og tekstorienteret, og hvor man forstår

en kultur som ’summen af dens tekster’ – for det fører os lige over i verdens

’tekstlighed’ og dermed dens narrative karakter.

Narrativitet

I denne bog er vi specifikt interesserede i religiøs narrativitet (’religiøs’ eks-

pliciteres mere præcist nedenfor) og i at udvikle narratologi i religionsforsk-

ningens regi – det vil sige teorier om religiøs narrativitet. Narrativitet er så i

sig selv en noget problematisk term, for der er jo den ’gamle’ narrativitets-

teori, fra Pariser-skolen og så videre (i den strukturelle semantik) med

dybde- og overflade-narrativer, sommerfugle og aktant-modeller og så vide-

re, som repræsenteret af for eksempel Claude Bremond og Julien A.
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er emner, som har optaget ikke mindst filosoffer i århundreder. I midten af

det 20. århundrede blev ideen om kognitionsvidenskab introduceret i for-

bindelse med opfindelsen af computeren. Karakteristisk for udviklingen i de

kognitive videnskaber og felter er det, at man i begyndelsen var snævert

fokuseret på menneskelig kognition som et individuelt fænomen, der hand-

lede om perception af den fysiske omverden og en beskrivelse af de kogniti-

ve mekanismer, det vil sige. processer i hjernen (primært), der kunne forkla-

re, hvordan denne perception af omverdenen foregik. Det lignede ganske

meget informationsbehandling, og den tidlige forskning var da også stærkt

inspireret af den spirende informationsteknologi. Man anvendte i udstrakt

grad computer-modellen som analogi eller billede på de kognitive funktio-

ner. Den model er siden blevet forladt, da den viste sig at være alt for sim-

pel. En del af den mere traditionelle kognitionsforskning, der refereres til i

denne antologi, er dog stadig mest fokuseret på kognition, primært som

fysisk omverdensperception, især via synet og berøringssansen. Når kogni-

tionsvidenskaberne tog udgangspunkt i fysisk perception, var det også for at

reducere mængden af variabler, men det havde så den konsekvens, at det

meste af det, som lå ud over perception, blev ignoreret. Menneskets omver-

den er jo langt mere end blot de fysiske omgivelser; det er også alt det men-

tale, det sociale, det symbolske, det sproglige og så videre. I de perspektiver,

som fremlægges i mange af bidragene her, er det for det første afgørende, at

kognition er et betydeligt mere udstrakt fænomen end perception, og for det

andet, at der i udstrakt grad fokuseres netop på de kognitive aktiviteter, som

er rettet mod relationer med andre og mod og med symbolsk information.

Kognition foregår ikke kun i hjernen, men også mellem hjerner. Tilmed ind-

drager vi her kropslige og emotionelle aspekter og dimensioner, som ellers

har været holdt uden for det kognitive perspektiv. Vi opererer altså med et ret

så ændret og udvidet kognitionsbegreb. En bredere definition af det kogniti-

ve, som det forstås i denne kontekst, kunne derfor lyde noget i retning af:

Kognition en betegnelse for de mentale egenskaber og 

processer, som findes og foregår i mennesker, hovedsagelig 

i deres hjerner, i samspil med omverdenen, materiel, social 

og symbolsk.

Kultur

Hvis kognition er en noget ubestemmelig størrelse, er kultur det også. For

ikke så længe siden blev det moderne i antropologien at se alt som ’flux’, for
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betydning, for religioner er stærkt narrative fænomener. De store skriftreli-

gioner har organiseret det narrative stof i kanoniserede samlinger, som for

eksempel den jødiske  Tora, Det nye Testamente og Koranen. Dertil kom-

mer en masse andet stof, som fortæller om grundlæggere, helgener og andet,

der kan fortælles som ’godt stof ’ til opbyggelighed eller social kontrol, ind-

sigt eller overtro. Armin Geertz bidrager i sit kapitel i denne bog med en

meget instruktiv tavle over typer af religiøs narrativitet og de mange niveau-

er, der skal inddrages i beskrivelse, forklaring og forståelse af dem.

Kompleksiteten er indlysende, for religiøs narrativitet handler om alt det, som

vi som mennesker overhovedet kan forstille os. Der er derfor meget at tage fat

på og fra mange vinkler. Bidragene nedenfor handler om netop ’alt det’.

I den moderne vestlige verden betragtes religion ofte som noget særligt

eller noget ’mærkeligt’ – noget, som er metafysisk eller transcendent, og

noget, som efter givne præferencer hører hjemme et sted i spektret mellem

bizar overtro eller livets dybere mening. Holdningerne til religion er mildest

talt mangfoldige, og derfor er det på sin plads at skitsere, hvor fremstillin-

gen i denne bog placerer sig. Jeg blev engang stillet spørgsmålet ’Er der

transcendens i kognitiv teori om religion?’. Svaret må blive et kategorisk nej,

hvis der tænkes transcendens som noget guddommeligt, helligt, spirituelt og

så videre, der faktisk eksisterer, som for eksempel cementindustrien gør det.

Men derved er kognitiv religionsteori ikke noget særligt; den er som al

anden kritisk teori om religion. Måske forekommer den skarpere end tidli-

gere teorier, ikke mindst sådan som kognitionsteoretisk religionskritik er

blevet formuleret af de materialistiske ’hard-liners’, det vil sige forskere, som

hårdnakket fastholder at alt skal kunne forklares materielt.4 I deres teoreti-

ske univers bortfalder alt metafysisk og transcendent, kort sagt alt det, som

ikke kan forklares for eksempel biologisk eller naturvidenskabeligt med

gentagelse af eksperimenter og så videre. Problemet er, at hvis man skal

behandle religion med naturvidenskabelige metoder, så er det meget lidt,

som kan undersøges og siges. Hvordan kan man lave kontrollerede, dobbelt-

blindforsøg og eksperimenter med Det gamle Testamentes kilder, Buddhas

oplysning eller profeten Muhammeds kaldelse? 

Men, de aspekter, som kan undersøges, skal vi også forsøge os med, og

det er man så begyndt på i den kognitionsvidenskabelige behandling af visse

religiøse fænomener, for eksempel udbredelsen af forestillinger om magi,

overmenneskelige væsner eller liv efter døden. Her kan man lave kontrolle-

rede psykologiske forsøg, hvad er henvises til i flere bidrag nedenfor. Men

med mange andre emner kan man ikke (endnu).

Så til spørgsmålet ’Er religion transcendent?’ skal man nok svare ’Nej’ –
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Greimas. Det er ganske langsomt blevet alment og omsat til for eksempel

brug i gymnasiet. Hos nogle lingvister, for eksempel Rukhmini Nair (se

Geertz’ bidrag), er narrativitet noget, som i høj grad hører konversations-

analysen til. Kendte filosoffer og teoretikere som Paul Ricoeur, Roland

Barthes og Tzvetan Todorov har øvet indflydelse på litteraturteori, hvor nar-

rativitet og narratologi forstås på atter andre måder i forbindelse med gen-

rer og forfatterteknik. Dertil kommer, også når det handler om litteratur,

hele spørgsmålet om fiktion: Hvad er det? Hvad skal vi med det? Hvorfor

kan vi tilsyneladende ikke undvære det?  Yderligere er der , hvad jeg ser som

en særdeles interessant og mere erkendelsesteoretisk vinkel på narrativitet,

nemlig det forhold, at vi som art stort set kun synes at kunne begribe noget

ved at sætte det på fortælling. Altså et meget grundlæggende, måske kogni-

tivt, krav om, at perception og kognition (og for den sags skyld også emo-

tion) kun kan blive til viden, hvis det er ’omtaleligt’. For at noget skal kunne

tales om, må det (bringes til at) følge en vis grammatik og syntaks; vores

erkendelse synes at finde sted i konsekutive rum, således at vores indre,

mentale forestillinger og begreber må grammatikaliseres, anbringes i

bestemte rammer og så videre, for at de overhovedet kan blive til erkendel-

se og viden.

Naturvidenskabelige formelsprog gør i princippet noget lignende: ’Hvis

dit og dat, så sådan og sådan under visse givne omstændigheder …’ På

samme måde forholder det sig med vore indre, tilsyneladende ganske priva-

te forestillinger. De er nemlig slet ikke så private, som vi umiddelbart tror, og

som de intuitivt forekommer os at være, og derfor er vores ’jeg’ langt mere

afhængigt af sprog, end vi ellers forestiller os. Dermed benægter man ikke, at

der findes fysiske tilstande, som for eksempel smerte, der eksisterer uafhæn-

gigt af sprog, men for at den tilstand kan blive til lige præcis smerte og måske

tilmed tandpine, så fordres der en form for omtalelighed, som igen kræver

sproglighed og intersubjektivitet. Intersubjektivitet konstitueres gennem

kommunikation, og selvom der kan udveksles meget andet end ord, så er

sproget det primære grundlag for intersubjektivitet (at det sandsynligvis var

anderledes før den ’symbolske revolution’ for måske 50.000 år siden er en

anden sag).3 Narrativitet er igen en meget vigtig del af perspektivet.

Religion og religiøs narrativitet, transcendens og verdener

Armin Geertz citerer i sit bidrag Louis Cozolino’s bemærkning ‘We come

into consciousness as a story that, in many ways, has already been written’.

Et meget fremtrædende og væsentligt aspekt ved religion er fortællingens
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menneskets medfødte og fra evolutionen nedarvede kognitive egenskaber

og mekanismer, som kan producere religiøse forestillinger, fordi vi er i stand

til at producere illusioner og projicere menneskelige egenskaber over på ting

i vores omverden. Vi opfinder for eksempel spøgelser og ånder. Religion bli-

ver således til, ved at der dannes mod-intuitive tanker inde i hovedet; de

kommer ud i verden og bliver efterhånden til religion i bredere forstand.

Dette er essensen i det hidtil mest kendte kognitionsparadigme i religions-

forskningen.5 Det er et interessant paradigme, men det er også ret begræn-

set. Problemet er, at disse forskere har valgt, at deres forskning udelukkende

skal tage udgangspunkt i hypoteser og undersøgelser, som kan efterprøves

eksperimentelt. Undersøgelsesspektret er også begrænset, nemlig til percep-

tion primært af den fysiske omverden, og hvordan den bearbejdes kognitivt.

Et væsentligt problem i forskningen er uenighed om, hvad der kan gøres til

genstand for videnskabelig undersøgelse. I inside-out handler det primært

om det, som sker i hjernen, og om individets kognitive egenskaber og meka-

nismer – alt det som foregår ubevidst og per automatik. Denne type forsk-

ning er stærkt individorienteret. Den er altså baseret på en individualistisk

metodologi.

Derfor er det nødvendigt at forsøge at afklare nogle vigtige ontologiske

og epistemologiske overvejelser om emnerne religiøs narrativitet, kognition

og kultur. Mange af de kognitivistiske hard-liners er nemlig ikke blot indi-

vidorienterede materialister, men også reduktionister og eliminativister.

Kort forklaret siger en reduktionist, at religion ’ikke er andet end’ for eksem-

pel en illusion, og en eliminativist siger for eksempel, at sproglig mening

’ikke findes’. Slagordene ’ikke andet end’ og ’findes ikke’ kan vi bruge til at

afsløre forskningsprogrammernes idealer og deres ideer om verden og om,

hvad vi kan vide om den. Der er eliminativister i kognitionsforskningen,

som fortæller os, at bevidsthed ikke eksisterer, at kultur ikke findes, eller at

mening og betydning ’ikke er andet end’ metafysisk snak, og at det kun er

materielle ting, som eksisterer. Mange kognitionsforskere erklærer sig som

sande materialister, og derfor kan de gå ind for ’semantisk eliminativisme’,

det vil sige. for at afskaffe ideer om mening og betydning som uvidenskabe-

lige. Inden man bliver alt for bekymret, skal man dog vide, at en stor del af

denne argumentation har sin baggrund i ret snæver teoretiseren, strategiske

manøvrer og – ikke mindst – i begrænset erkendelsesteoretisk kompetence.

Man kunne lige så godt hævde, at der ikke findes litteratur, kun bøger, eller

at trafik ikke eksisterer, kun køretøjer, som bevæger sig. Og hvad er i grun-

den et køretøj andet end en mængde dingenoter? Eller hvad kalder man det,

når trafikken står stille? 
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og dog, for på en måde er religion transcendent, på samme måde som for

eksempel sproget, nemlig ved at den rækker ud over det enkelte individ, ikke

mindst når den indeholder fortællinger om, hvem vi er, og hvordan verden

er. For nu at springe lige til sagens kerne, så er religion, under den narrative

vinkel som interesserer os mest, lige præcis det projekt, som går ud på at

sætte verden på tale og i fortælling. Det er ikke mindst interessant, fordi det

ikke kun handler om at sætte den fysiske verden på tale, altså alt det, som har

interesseret filosoffer i deres søgen på empiriske, verificerbare referencer og

tilsvarende sandhedskriterier, altså om ’hvad der findes’ i mere traditionel

forstand. Det er selvfølgelig også interessant, men ikke helt så meget, når man

arbejder med religion, for dér tales i et (eller flere?) sprog, som udtrykker helt

andre – og meget menneskelige – ideer om, ’hvad der findes’, og det uden ret

mange begrænsninger! Religiøse sprogformer er meget holistiske, for de taler

netop om både fysiske og metafysiske verdener, om det mentale, om det

sociale og ikke mindst om det overnaturlige. Der bliver plads til guder og til

papegøjer som forfædre og alt muligt andet, for sådan er religioner. Religiøs

verdensbygning handler nemlig ikke kun om, ’hvad der findes’ i fysisk og

materiel forstand, men om, hvad vi overhovedet kan forestille os. For at det

ikke skal løbe totalt løbsk i idiosynkratisk adfærd, solipsistisk pseudoviden

eller vilde hallucinationer, så skal der styring til. Her kommer narrativitet

også ind, for socialitet er igen afhængig af, hvad man kan kalde intentionali-

tets-justeringer og konceptuel konvergens. Netop sproget er det primære

middel til den slags, for eksempel gennem noget så banalt som sladder. Det

er også interessant, hvordan børn i deres leg skaber både sociale og fiktive

universer med sproget som redskab. Som Anders Lisdorf demonstrerer og

understreger, er ’livsmodeller’ et godt udtryk for de kulturelle skemaer, som

man finder i alle kulturer for det liv, som er i balance, i et equilibrium, og det

er i forhold til disse normative modeller, at livet justeres – for eksempel ved

hjælp af divination, hvis der er tegn på, at noget måske er forkert.

Om metodologi: Ud og ind af hjernen …

Så snart vi bevæger os ind i sammenhængene mellem sprog og kognition,

opdager vi, at der er to overordnede metodologier. De kan kort karakterise-

res som henholdsvis ’inside-out’ og ’outside-in’. De ligner en mere klassisk

skelnen mellem psykologi og sprog, og det handler da også helt konkret om

årsag og virkning og om, hvor det er vigtigst at begynde udforskningen. Er

hjernen, vi skal studere, eller er det påvirkninger af hjernen udefra, vi skal

studere? I inside-out perspektivet forklarer man for eksempel religion ud fra
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Vigtigst er det at huske, at alt det, som vi på denne måde lærer, sætter sig

i os som de teorier, normer og værdier, som vi forstår os selv og verden med.

De bliver vores filtre. Dermed bliver den fortalte og symbolsk medierede

fortalte verden primær og bestemmende for, hvordan vi opfatter den umid-

delbare perceptuelle virkelighed. Og det ændrer sig hele tiden: Hvis vi i dag

ser et barn blive slået, bliver vi forargede, men for hundrede år siden ville

man synes, at det var godt for ungen at lære at arte sig. Det er, fordi vores

fortællinger om liv og død, om vold, opdragelse, barndom og så videre har

ændret sig. Historierne og de forestillinger, som vi finder, er også nært knyt-

tet til vore opfattelser af motivation og autoritet. I den sociale virkelighed

kan vi flytte rundt på tingene, fordi den sociale verden skabes gennem kon-

ventioner, ved at ’X gælder for Y’ og for eksempel ved, at korporlig afstraf-

felse ændrer status fra nødvendig opdragelse og til uacceptabel vold. Andre

helt tydelige resultater af nye fortællinger er det sidste århundredes omdefi-

nitioner og omfordelinger af kønsroller. Selv ’far og mor’ er ikke, hvad de

plejede at være … Alle vore direkte, intuitive indryk er formidlet gennem

mønstre og skemaer, som vi ikke opfinder individuelt og i ensomhed, men

som kommer til ud fra sociokulturelle påvirkninger – i alt fra modestrøm-

ninger til lovgivning.

Sprogets mellemkomst 

I de ovennævnte påvirkninger ser vi tydeligt det, som jeg synes, at man med

god grund kan kalde ’sprogets mellemkomst’; sproget som det, der kommer

imellem os socialt, og som kommer imellem os og tingene i verden. Når vi

fødes, kommer vi ind i en social verden, som allerede er klar til at tage imod

os: Der er sprog, familie, normer, institutioner og meget andet. Kald det for

nemheds skyld ’tradition’ eller, som det hed i den franske sociologiske skole

hos Émile Durkheim og Marcel Mauss, ’sociale fakta’. Tradition skal læres og

reproduceres, men traditioner ændrer sig også konstant. Alt efter den socia-

le kontekst skifter for eksempel mad, mode og slang hurtigt, og andre ting

skifter langsommere, for eksempel vores ideer om ansvar og individualitet.

Men uanset forandringers hastighed er vi alle lejret i tradition(er); vi forbli-

ver ikke uberørte kognitive mekanismer ret længe i vores liv.

Men, det kan kun lade sig gøre, fordi vi er symbolske dyr, som kan lære

at bruge billeder, metaforer og symboler for at begå os socialt, for eksempel

at nogle ting er tegn for noget andet. Et individ, som kun kan tænke konk-

ret, er ganske enkelt socialt handicappet. Her er det igen narrativitet og for-

tælling, som er vigtige bærere af muligheder og perspektiver. Tænk blot på,
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Det handler her igen om forholdet mellem begreb og fænomen, og det

handler om beskrivelsesniveauer. For denne bogs projekt er det væsentlige

det semantiske niveau, altså det, som har med betydning at gøre. Vi må jo

gå ud fra, at betydning og mening findes – på en eller anden måde – ellers

ville det være meningsløst at tale om disse ting. At sige, at betydning ikke

findes, er et udsagn, som ganske enkelt gendriver sig selv.

Den anden overordnede teori- og metodeform er ’outside-in’. Den er

alment kendt, for den handler ganske enkelt om, at vi alle præges i vores

opvækst og senere i livet tilegner os alt det, som gør os til det, som vi er. Altså

er kognition og hjerne påvirket af alt muligt, der kommer til os udefra.

Teorihistorisk er ideen kendt i social- og humanvidenskaberne som ’social-

konstruktionisme’. I denne bogs perspektiv viser for eksempel Jesper

Østergaard, hvordan indlæring af kulturelle og religiøse narrativer finder

sted. Et alment problem i outside-in-teori, ofte omtalt som kulturalisme (af

dens modstandere især), er antagelsen af hjerne og kognition som black box

eller tabula rasa (en ’ren tavle’), der så kan fyldes alt muligt på. Her har insi-

de-out-fortalerne ret i, at man netop ikke kan hælde hvad som helst på, for

vores kognitive funktioner er grundlæggende sammensat på nogle bestem-

te måder. Det viser sig ved, at det eksperimentelt kan påvises, at vi har nogle

basale og universelle adfærdsmønstre og for eksempel ved, at nogle ting

huskes bedre end andre. På den anden side har fortaleren for outside-in

også ret i, at vores erfaringer er med til at forme os, og at vi ikke kun er eller

har det, som er medfødt. Her er graden af hjernens plasticitet en meget

afgørende faktor. Længe har man ment, at hjernen nok var påvirkelig i barn-

dommen, men at den hos voksne var fiks og færdig, og at der ikke var nogen

mulighed for videre udvikling. Det viser sig, og det tages op især af Fredens,

at hjernen er betydeligt mere ’plastisk’ end som så; for man kan nu med

scanningsteknikker faktisk se, hvordan hjernens arkitektur og funktioner

ikke er fastlagt én gang for alle, men at de modtagelige for påvirkninger.

Dermed får vi en vis neurologisk begrundelse for kulturalisme synspunktet

og for de socialkonstruktionistiske ideer om, hvordan vores sociale verden

er med til at forme adfærd og tanke samt perception og kognition. Vores

forståelse af os selv og vores relationer til andre og til verden er for eksem-

pel styret af normer, forskrifter og ideer i det hele taget. Man kan således tale

om dannelse af ’normativ kognition’, når vi lærer for eksempel at omgås

begreber som for eksempel retfærdighed, medlidenhed osv. og bruge dem i

vore handlinger. Sådanne højere-niveau kognitive færdigheder læres i soci-

al interaktion og ikke mindst gennem narrative aktiviteter, fra højtlæsning

af eventyr over sladder til studier af etik og moralfilosofi.
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Man bør nok skelne mellem tre slags viden om hver af disse tre verde-

ner. Om den første, den materielle verden må vi forudsætte en form for

realisme, for at vi overhovedet kan opnå viden om denne verdens faktiske

tilstand. Det foregår inden for bestemte videnskabelige teorisprog, der kan

ændres, når vores viden bliver korrigeret. Vi er ikke ufejlbarlige, så vores

videnskabelige indsigt vil altid være provisorisk. Om den anden verden gæl-

der det, at det mentale kun er tilgængeligt for vor egen og andres erkendel-

se, for så vidt som det kan udtrykkes og fortolkes. En undersøgelse af vore

sproglige udtryks betydning viser nemlig, at mening og betydning ikke er i

hovedet, som vores intuition kunne forlede os til at tro. Betydning og

mening har vi kun ’til låns’, fordi de foreligger i verden, når vi fødes, og fordi

vi er nødt til at dele dem med andre. Om den tredje verden gælder det der-

for, at betydning i en vis forstand er objektiv, for så vidt som den er en

offentligt tilgængelig sag. Bogstaver i bøger er materielt set ikke andet end

papir og blækklatter, men ordenes betydning er ligeså reel som klatterne. Så

en vis portion symbolsk realisme er uundværlig: Tegnene er der – og vi er

der med dem.

En del af kognitionsforskningens allerede nævnte problemer stammer

faktisk fra dens uvilje til at ville forstå det meta-kognitive – nemlig det, som

ligger over de individuelle hjerners domæne og herunder ikke mindst fæno-

menerne mening og betydning. Man vil have det hele anbragt inde i indivi-

dets hoved. Men det er på det meta- eller over-kognitive niveau, at vi finder

betydningens verden. Mange mener, at dette er en underlig idé og ret så

metafysisk, for hvordan kan den intersubjektive tredje verden af betydning

være virkelig? Vi ved det faktisk ikke, men hvis den ikke var virkelig, så ville

denne introduktion – og resten af bogen – ikke give nogen mening. Man

ville faktisk ikke engang kunne være uenig med den.

I øvrigt skal vi huske på, at der faktisk ikke er hverken videnskabelig

eller filosofisk enighed om, hvordan forholdet mellem tanke og tale skal

begribes. Den kognitive semantik giver interessante bud på løsning af nogle

af disse problemer, fordi den tænker krop og handling som betydningsdan-

nelsens nødvendige grundlag.6 Men det er ikke nok, for betydning skal også

transcendere individet for at kunne indgå i den kollektive bevidsthedsdan-

nelse. Med en lidt løs analogi kan man tale om betydningsdannelse (’semio-

sis’) som produktion af en art menneskelige intentionalitetsspor, på samme

måde som hunde efterlader og søger duftspor. Vi kan afsætte tegn til andre,

der kan bruges til intentionel synkronisering, hvorved vi både i fylogenetisk

og ontogenetisk forstand bliver til.7 Som mennesker kan vi nemlig ikke blot

mærke verden, eller ’be-mærke’ den – vi kan også ’af-mærke’ den – men
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hvilke fortællinger teenagepiger laver om sig selv og hinanden, i en alder

hvor ’selv’ er en ret ny opdagelse, hvor pinlighed fylder grusomt meget, og

hvor alt tolkes gennem følelser og for det meste ret så ukontrolleret. På den

anden side er vi afhængige af vore emotioner for at kunne navigere kogni-

tivt og socialt, for hvis alt er lige gyldigt, så bliver valg meget vanskelige.

En anden meget vigtig menneskelig kompetence er evnen til at tage

noget fra en kontekst og bruge det i en anden, ofte kaldet ’de-coupling’.

Denne kompetence, for eksempel ved at bruge jagtadfærd i en rituel kon-

tekst, er helt fundamental i det sociale liv, her ikke mindst for religiøs kom-

munikation og praksis. Det er en evne, som også kommer til udfoldelse i

børns leg, hvor de blander muligt og umuligt, faktisk og fiktivt. Det er i den

sammenhæng helt afgørende, at vi som art er i stand til at referere til ting,

som ikke eksisterer. Hvad en filosof kunne se som et referenceproblem, er i

den sociale og kulturelle verden noget positivt: nemlig et resultat af vores

kreative evne. Ting og sager har ikke kun betydning, fordi de findes i den

fysiske verden; det vigtigste er, at de findes i vores forestillede univers.

Enhjørningen indgår ikke i zoologens katalog over, hvilke dyr der findes,

men enhjørninger er højst virkningsfulde i fortalte verdener, hvor de har

deres egen symbolik og betydningshistorie. For diskussioner om religion,

kultur og narrativitet gælder det, at forholdet mellem betydning og referen-

ce er tæt forbundet med spørgsmålet om, hvad betydning overhovedet er for

noget. Med inspiration fra filosoffen Karl R. Popper kan man tale om eksi-

stensen af tre ’verdener’. Den første verden er den fysiske og materielle ver-

den, som vi trods relativisme og skepsis kender nogenlunde gennem prak-

tisk og videnskabelig indsigt. Den anden verden er den mentale, som vi slet

ikke ved så meget om (endnu), som vi gerne ville. Men det fornemmes

rimeligt at sige, at vi har et indre liv, for sådan oplever vi det i det mindste.

Den tredje verden er den betydningsmæssige verden, som Popper kaldte

objektiv viden. Det er de betydningsprodukter, som mennesker har skabt og

’lagt ud’ i verden som ’objekter’, og som derfor får en slags selvstændig eksi-

stens. Det gælder alt fra symfonier over pengesedler til evangelier – som ver-

dener af mening, som vi deler med hinanden. Men mon ikke også det

samme gælder fornemmelsen af, at vi har et indre liv? Fordrer den oplevel-

se og fornemmelse ikke netop, at vi deler ’objektive’ forestillinger om, at vi

har et indre, mentalt liv? Oplevelsen af mig selv er nok slet ikke så ’givet’,

som det kunne tage sig ud i første omgang. Der er altså ganske væsentlige,

uløste spørgsmål om vores egen subjektivitet. Dertil kommer så spørgsmå-

lene om, hvad det er, der giver de tre verdener mening og betydning. Det kan

ikke afgøres her, men jeg skal skitsere en mulig forståelsesramme.
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grund, uden sprog og uden fortælling. Der kan siges og skrives rigtig meget

om fiktion og fiktive universer, og meget af dette kan i høj grad anvendes på

religiøse verdener og fortællinger i og om dem. I bred forstand er narrativi-

tet som en form for ’bevidsthedsudvidelse’. De narrative rum kan ses som

muligheder for at tænke over eventualiteter og orientere sig i mulige scena-

rier. Man kan bruge narrativitet til at indstille sig på, hvad der kan ske, i en

slags ‘forudsigelsens kodning’, så man reducerer mængden af mulige tolk-

ninger. Dette gælder ikke mindst, når det handler om vores indbyrdes for-

ståelse, hvor vi gerne vil se mening i andres adfærd. Narrativer er således

også en form for social praksis, der er vigtig for vores kognitive udvikling og

for, hvordan vi skaber helhed og integration af vores ’selv’ og dets erfaringer.

Narrativitet har faktisk en direkte betydning for, hvordan vores hjernemas-

se organiseres og fungerer. Det fortæller så også noget om den kraft, som

religion kan have.

Fortælling i individuel integration 

Allerede fra treårsalderen begynder børn at udvikle et ’forfatter-selv’, hvor

de fortæller om sig selv og dermed begynder refleksiviteten og forståelsen af

sig selv i en social kontekst. Fortællinger spiller også en afgørende rolle i

forholdet mellem forældre og børn, og de er sammen med tilknytningser-

faringer grundlæggende for barnets selv-fornemmelse og for udviklingen af

den selvbiografiske bevidsthed. Fortællingerne, og især de selvbiografiske,

medvirker til at give os en fornemmelse af, at livet hænger sammen, at der

er en ’mening med livet’. Det narrative selv er en abstrakt konstruktion, der

fungerer som et generelt intentionalitetssystem, hvor vore underliggende

kognitive mekanismer fremmer en intuitiv evne til at søge efter formål og

årsager til egne livserfaringer på basis af relationerne med andre. Det er et

åbent spørgsmål, hvor meget selv der overhovedet ville være uden vor evne

til at dele erfaringer med andre. Menneskers evne til at samarbejde og

selvkontrol afhænger af disse evner, og opfattelsen af, at der er et ’mig’, er

fundamental for social interaktion. Dette finder vi udtrykt i de religiøse tra-

ditioner på mange forskellige måder, lige fra de mest indirekte og kom-

plicerede myter om urtidsvæsner og deres handlinger til de mest filosofiske

traktater om, at der, som i den buddhistiske udlægning, faktisk ikke findes

noget selv – men at selvet er en nyttig fiktion om de elementer, der skal til,

for at vi hænger sammen. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at vi er

i stand til at fortælle om os selv og vore erfaringer for at have en idé om,

hvordan vi skal handle. Vi skaber sammenhæng i vores liv ud fra skemaer,
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nemlig som vores verden, der nok er ret så forskellig for eksempel fra hun-

des. For eksempel afmærker vi ved hjælp af metersystemet, der er en ganske

praktisk opfindelse, som også består af noget ’der ikke eksisterer’ i den rå

virkelighed. Metersystemet er noget, som mennesker har fundet på for at

kunne måle, inddele og begribe verdens fysiske egenskaber. Ud fra sådanne

eksempler mener jeg, at man derfor med fuld ret kan hævde, at kompetent

brug af hjernen kræver eksterne symbolske systemer.

Kultur er en bekvem samlebetegnelse for alt dette, som er betingelser

for, at vi hver især kan udvikle os til at blive normale mennesker. Tænk blot

på, hvordan børn lærer for eksempel at grine rigtigt, så det er i overensstem-

melse med gældende normer – man skal jo ikke grine af handicappede eller

trafikulykker. Det er lige præcis den menneskelige hjernes mirakel at kunne

transcendere den enkelte hjernes begrænsning (nogle dyrearter kan det også

i et mere begrænset omfang). Mennesker har en særlig kognitiv tilpasning,

og den er særligt virksom, fordi den sætter os i stand til at opfatte andre arts-

fæller som intentionelle agenter.

Det er altså ved sprogets og andre symbolske systemers mellemkomst,

at vi kan tage skridtet fra individuel kognition til distribueret, kollektiv kog-

nition og, ikke mindst, til normativ kognition. Derfor er kultur ikke blot et

produkt af kognition, men også i høj grad kognitionens forudsætning i

ontogenetisk sammenhæng. Kultur er resultatet af mange generationers

betydnings- og vidensproduktion og andre opfindelser, artefakter, som vi

bruger til at forstå og bruge verden med. I dag er det for eksempel blevet til,

at børn interagerer med deres fysiske og social omverden stort set udeluk-

kende gennem allerede eksisterende kulturelle artefakter og aktiviteter, fra

legetøj til tv. Neurologen og psykologen Merlin Donald siger om sin idé om

”collectivity of mind” at ”Vore kulturer invaderer os og sætter vore dagsor-

dener” og ”Kognitionens kreative gnist afhænger som altid af den individu-

elle bevidsthed, men selv denne udtalelse må begrundes, for kreativitet kan

ikke udnyttes, eller overhovedet defineres, uden en kulturel kontekst.” (se

Geertz’ bidrag) Donalds konklusion er, at ”Bevidsthedens triumf vil være

fuldendt, når den endeligt kan reflektere over den kollektive proces selv og

kun se sig selv i dens eget genskins spejl”. Det minder ret så meget om

Hegel’s filosofi – men nu på et neurovidenskabeligt grundlag.

Om fortælling og ’andre verdner’: individuelt og kollektivt 

I den individuelle kognition kan vi nok forestille os sære ting og sager, men

det bliver ikke til fælles imaginære verdener uden kulturel og social bag-
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frem kan bruges som helbredelsesinstrument, så viser det os bare, hvor fun-

damentalt sprog og fortælling er for vores sociale og individuelle liv. Det

udfoldes nærmere og med oplysende referencer i flere bidrag i denne bog (se

Fredens, Geertz, Lisdorf, Munk og Schönbeck).

Fortællingen i den kollektive internalisering og integration

Som andre primater er mennesket et socialt dyr, og med andre primater

deler vi en meget stor del af vores genmasse. Vi ligner dem, og de ligner os

på mange og interessante måder, og studiet af primater bidrager med dybe

indsigter i vor egen natur, individuelt og kollektivt (se Høgh-Olesen neden-

for). Men med sprogets mellemkomst er vi blevet hypersociale, fordi vi har

kunnet bryde det enkelte individs biologiske solipsisme og dele vore indre

tilstande med andre. Vi har kunnet skabe en slags fælles hjerner med hjælp

fra de eksterne symbolsystemer, hvormed vi kan objektivere og opbevare

betydning og intention. Vi har kunnet producere objektive, fælles hukom-

melser og fælles identiteter ved hjælp af sproget, og vi har kunnet fastholde

betydninger, fortællinger og bevidsthedsmønstre ved at henvise til transcen-

dente autoriteter, der fikserede dem som normative, aksiomatiske sandhe-

der, som vi alle måtte underlægge os. Religion og religiøs narrativitet er lige

præcis de fænomener par excellence, som har bidraget til dette fællesskabs-

projekt. På godt og ondt er menneskeheden blevet til med og gennem reli-

gion. Man kan fundere over, om religion ligefrem har givet mennesker en

evolutionær tilpasningsfordel. Det forekommer at være en rigtig idé, at evo-

lutionær tilpasning og udvikling måske lige præcis ikke kun skal tænkes på

individniveau, men nok så meget på det sociale niveau. En pragmatisk reli-

gionsteori vil netop sige, at faste normer og værdier, fælles klassifikationer

som kosmologi og menneskesyn, stabile sociale og kulturelle institutioner –

alt andet lige – vil være gavnlige for en gruppes sammenhængskraft og der-

med dens overlevelse – ikke mindst i konkurrence med andre grupper.

Den kulturelt eller socialt evolutionære udvikling har kunnet tage

gevaldig fart efter den humane symbolske revolution for omkring (sandsyn-

ligvis) 40.000 år siden. Dermed fulgte udviklingen af sprog og symbolik,

hvormed man har kunnet forestille sig de mest kontrafaktiske ting og sager,

som man så for eksempel har kunnet spejle sig i. Derfor vigtigheden af selv

de mest bizarre narrativer fra religionernes verdener. Vi kan derfor passen-

de udvide ideen ’Om hvad der er’ med modsætningen ’Om hvad der ikke er’,

for det er på sin vis langt mere interessant. Meget tyder nemlig på, at vores

art slet ikke kan leve uden at interessere sig dybt for alt det, som ’ikke er’, og
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der er baseret på vore erfaringer, og i genfortællingen opstår kohærensen,

når vi repeterer tingene. Sat på spidsen kan man sige, at narrativ og neural

integration skaber hinanden – i individet, og som det er sket i evolutionen.

Som Daniel Siegel siger (bør læses i original):

Natural selection has thus enabled our minds to evolve mindsight

capacities. Being able to navigate our way through such an intense

social world requires the ability to make sense of other minds.

Communicating the more elaborate and intricate learned aspects

of this mentalizing knowledge to others allows the benefits of one

individual’s wisdom and experience to be shared with others in

the group. This knowledge is transmitted from one individual to

others in the group by means of storytelling. Making sense of

other minds is the essential stuff of narratives. 8

Om forståelse af selv eller af andre kommer først er omstridt, men der er

ingen tvivl om, at de hænger nært sammen. Selvforståelse (’autonoesis’) og

personlig identitet formes på basis af en nedarvet neuropsykologi, der fak-

tisk kræver social tilknytning for at blive udviklet til et fungerende følelses-

liv hos den enkelte. Tilbagevendende emotionsmønstre og hukommelse om

dem danner roller og scener i vores personlige drama, som for det meste er

baseret på oplevelser i de tidligste og meget hjerneplastiske livsafsnit. Vores

affektsystem er ganske vist biologisk og nedarvet, men vore følelser omfat-

ter både affekt og større eller mindre bevidsthed om dem og i kombination

med andre affekter og følelser. For eksempel er stolthed, skyld eller skam

følelser om andre følelser. Det neurale affektsystem formes til emotions-

mønstre gennem de sociale ’drejebøger’, som vi oplever i vores afhængighed

af andre. Alt dette organiseres i moralske rum, som vi skaber gennem for-

tælling, også fortællinger, som vi holder for os selv. Fortællinger giver os

mulighed for at simulere erfaringer – og det er en fantastisk evne at have.

Men, vore hjerner er altså også fantastiske biologiske apparater. Anders

Lisdorfs bidrag i denne bog viser, hvordan livshistorie, livsmodeller og moti-

vation hænger sammen. Vi bruger interpretationsskemaer fra fortællinger i

stort set alt, hvad vi foretager os. Det tænker vi ikke over, så længe det går

godt, men det mærkes klart og tydeligt, hvis det begynder at ’gøre ondt i sjæ-

len’. Her viser ikke mindst kognitiv terapi med al ønskelig tydelighed, hvad

traumer, depressioner, dysfunktionelle fortolkninger og fortællinger gør ved

os, men også, hvordan man med sproget som medicin kan ændre negative

kognitive og emotionelle mønstre til det bedre. Når sprog og fortælling lige-

JEPPE SINDING JENSEN

Religiøs narrativitet, kognition og kultur22




