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Hans J. Lundager Jensen, Religionsvidenskab, IKS, AU. Denne version: 
2012-01-30 

Arbejdspapir til undervisning i Forskningshistorie 

 

Noter/kommentar til Clifford Geertz: “Religion as a 

Cultural System”1 

Afsnit indledt med “NB” er mine kommentarer til Geertz’ ræson-

nement  

 

88 De fire mestertænkere: 

(Ikke kun Geertz’, men antropologiens generelt ‒ if. Geertz). Hvad Geertz hæfter sig 

ved hos disse fire: 

1. Durkheim: hans ‘diskussion af det helliges natur’.  

2. Weber: hermeneutisk (“forstående”) tilgang. [NB: For Weber var religion som alt 

andet menneskeligt en form for mening, og meningen skulle rekonstrueres ud fra en 

rekonstruktion af de menneskers ideer, værdier, motiver, som tilhørte bestemte reli-

gioner. Forklaret i Pals, Eight Theories, 153-5.] 

3. Malinowski: Opmærksomheden over for common sense som noget andet end reli-

gion kan også komme herfra [Malinowski skelnede mellem ‘videnskab’, hvortil han 

regnede common sense, teknisk knowhow osv., magi og religion] 

4. Freud: relationen mellem kollektive og individuelle ritualer. 

 

NB: Yderligere til Geertz’ brug af disse fire: 

Geertz og Durkheim: ‘Det helliges natur’ er en næsten intetsigende formulering. Reelt 

ligger tilgangen her i artiklen ganske meget på linje med Durkheim, selv om det ikke 

fremgår af eksplicitte referencer osv.; oplagte lighedspunkter er: Geertz’ begreb om 

‘kultur’ (s. 89), svarende til Durkheims begreb om ‘samfundet’ som et kollektivt fælle-

skab af repræsentationer; hans ikke-teistiske definition af religion (s. 90), hans opfattel-

se af mennesket som dobbelt determineret en indre (genetiske) og ydre (kulturelle) 

informationer (s. 92f.), fremhævelsen af et (meget effervescent) ritual som det sted, hvor 

religionens verdensbillede og normer opleves som virkelige og vedkommende for 

mennesker (s. 112-118), fremhævelsen af, at mennesker vender tilbage fra den religiøse 

oplevelse til et profant, dagligdags rum (s. 119). 

 

Geertz og Weber: Geertz’ diskussion af de fire ‘perspektiver’: common sense, viden-

skab, æstetik og religion (s. 110-112) har stærke lighedspunkter med Webers analyse af 

traditionel kultur over for selvstændige, rationaliserede værdisfærer. 

 

Geertz og Malinowski: Malinowski var en af pionererne i den empirinære antropolog 

inkl. feltarbejde i eksotiske stammesamfund. Som sådan er Malinowski den af disse 

fire, der ligger tættest på Geertz’ eget feltarbejde.  

                                                           
1 En tidligere version af disse noter havde indforståede referencer til den amerikanske antropolog Roy A. Rappaport 

med særlig henblik på dennes artikel “The Obvious Aspects of Ritual”, som tidligere er indgået i pensum. Jeg har her 

flyttet de fleste henvisninger til Rappaport ned i noteapparatet og markeret dem særskilt, så de let kan springes over. 
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89 Kultur: Geertz definerer kultur som ‘et historisk 

formidlet mønster af betydninger, der er konkretise-

ret i symboler, et system af nedarvede forestillinger, 

der er udtrykt i symbolske former [NB: disse to for-

muleringer er to måder at sige det samme på!], ved 

hjælp af hvilket mennesker kommunikerer, fortsæt-

ter og udvikler deres viden om og holdninger til 

livet”.  

 

NB: Dette kulturbegreb kan sandsynligvis følges 

tilbage til den tidlige romantik, nærmere bestemt den 

tyske teolog og kulturfilosof Johann Gottfried Herder 

(1744-1803), der formulerede tanken om, at menne-

sker ikke står over for verden alene som individer, 

men altid også som mennesker, der er bestemt af den 

specifikt menneskelige verden, inkl. sprog, normer, 

idealer, som det er født ind i. Herder kaldte dette 

‘Geist’, altså ‘ånd’ og skabte bl.a. begrebet ‘folke-

ånd’. Via den tysk-amerikanske antropolog Franz 

Boas blev denne forestilling indplantet i en betyd-

ningsfuld del af den amerikanske antropologi og 

derfra ud i den moderne verden, hvor det er et me-

get hyppigt anvendt begreb. (Jf. at det fakultet, som 

Religionsvidenskab henhører under, ‘Arts’ (en be-

tegnelse, der er ret meningsløs i en dansk kontekst), 

i princippet også har en dansk betegnelse: ‘det kul-

turvidenskabelige fakultet’. I forhold til begrebet 

‘humaniora’, som ud over andre konnotationer også 

betegner det enkelte mennesker, siger termen ‘kul-

turvidenskabelig’, at disse fag beskæftiger sig med 

de symbolske universer, som skabes, opretholdes og 

forandres af grupper af mennesker). 

89f Ethos og world view: ethos  en gruppes regler for, hvordan dens bør handle, både 

moralsk og æstetisk; world view  den ikke-menneskelige verdens beskaffenhed (kan 

også betragtes som ‘ontologi’, kosmologi). Ethos og world view begrunder og bestyrker 

hinanden: Man skal handle på den bestemte måde, der er passende til den måde, ver-

den er indrettet på; og den ontologiske orden bekræfter den givne ethos (hvis verden 

‘ontologisk’ er en jammerdal, er en asketisk livsform passende; den asketiske livsform 

begrundes ved henvisning til ontologien, og ontologien passer også til den asketiske 

livsform, fordi den belønner askese og straffer frådseri). 

Johann Gottfried Her-

der, 1744-1803 

Franz Boas, 1858-

1942 



 3 

NB: ethos og world 

view svarer til det 

normative og det de-

skriptive i en religion. 

En religion vil typisk 

besvare to spørgsmål: 

‘hvordan skal jeg hand-

le?’ og ‘hvordan er 

verden indrettet?’. Sva-

ret på hvert af de to 

spørgsmål henviser til det andet. Fx i moderne europæisk-sekulær normativitet: Døds-

straf er uantagelig (normativt: må man sanktionere juridisk ved at slå ihjel?), fordi 

mennesket har en ubrydelig værdighed (deskriptivt: det forholder sig sådan med men-

nesker, at de besidder en absolut værdighed). 

 

NB: Geertz inkluderer en æstetisk dimension i etos og worldview. Religion har normalt 

en ‒ ofte meget markant ‒ æstetisk dimension: Der vil være bestemte normer for, hvor-

dan bygninger, klædedragter, menneskelige kroppe, menneskelig adfærd bør være, 

altså normer om hvad der er skønt, passende, rigtigt. Når disse er realiseret, indgår de i 

verden (verden omfatter genstande med disse særlige træk), og de lægger op til at blive 

imiteret i fremtidige genstandede. 

 

NB: Måske kan man bruge kategorierne World View og Ethos også til at karakterisere 

religionsformer i forhold til hinanden, alt efter hvor vægten lægges. Man kan i så fald 

forestille sig fire positioner: stærk-stærk, stærk-svag, svag-stærk og svag-svag. Som fx i 

dette skema, hvor stærk/svag = +/:  

 

90 Definition af religion: 

hellige symboler 

ethos: 

det normative: 

hvad bør jeg gøre? 

world view:  

det deskriptive: 

hvordan er verden? 

world view 

ethos 

+ 

+  

 

gammeltesta-

mentlig religion;  

romersk-katolsk 

kristendom 

tidlig-protestantisk 

kristendom; jødedom; 

islam; pinsebevægelse 

nutidig main-

stream-

protestantisk 

kristendom 

arkaisk 

religion (fx 

mesopo-

tamisk) 
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‘en religion er (1) et system af symboler, som bevirker (2) etableringen af stærke, gen-

nemtrængende og langtidsholdbare stemninger og motivationer i mennesker, idet de 

(3) formulerer forestillinger om en generel livsorden og (4) iklæder disse forestillinger 

en sådan aura af fakticitet, at (5) dens stemninger og motivationer forekommer virkeli-

ge i en ganske særlig grad’ 

 

 
 

NB: Der er en markant lighed mellem Geertz’ og Durkheims definitioner: de er begge 

non-teistiske (og i den henseende begge i stærk modsætning til Frazers definition) 

 

Der er desuden forskelle: 

1. Durkheim forbinder en religions indhold til en bestemt gruppe af mennesker (“one 

single moral community called a Church, all those who adhere to them”); Geertz 

forbinder mere vagt til “men”, altså til mennesker generelt; Geertz er muligvis mere 

interesseret i det individuelle religiøse menneske, men det er kun en gradsforskel 

(også Durkheim var jo helt klar på, at en gruppe kun eksisterer i kraft af dens med-

lemmers bevidsthedsmæssige deltagelse i gruppen)  

2. hos Geertz er det, i hvert fald if. den bogstavelige formulering, symbolsystemerne 

selv, der fremkalder magtfulde … stemninger og motivationer” (“a system of sym-

bols which acts to establish”); hos Durkheim er det trosforestillinger og handlinger, 

der forbinder (“beliefs and practices which unite”); med handlinger tænkte han for-

mentlig på (mere eller mindre) effervescente sammenkomster. (Det gør Geertz må-

ske i virkeligheden også, jf. afsnittet om ritualet (s. 112-18); men det fremgår ikke af 

hans definition) 

91-94 Definition (1): Religion er et system af symboler, som bevirker… 

91 Definition af symbol (flere mulige): 

1. forvarsel (‘sorte skyer’) arbitrært forhold mellem tegn og betegnet (svarer til tegnty-

pen symbol hos Pierce og Rappaport) 

2. billedligt udtryk for noget abstrakt  

3. hvad som helst, der betegner noget: dette er Geertz’ egen brug af begrebet “sym-

bol”; svarer nærmest til emblem hos Durkheim; det er nok nærliggende her at tale 

om ‘tegn’ slet og ret) 

 

NB: Geertz lægger ikke her op til en nøjere skelnen imellem de forskelige slags symbo-

ler, altså til en ‘semiotik’. Men man kan semiotisk tilføje, at: 

ad 1: ‘forsvarslet’ svarer til tegntypen indeks hos fx den amerikanske filosof Charles 

Sanders Peirce og Roy Rappaport: et tegn, hvor forholdet til dets betydning består i en 

erfaringsnærhed: ‘røg betyder ild’, ‘fodspor betyder menneske’, ‘blod betyder mord’ 

(1) system af sym-

boler 

(2) ethos: stemnin-

ger og motivationer 

(5) ethos’ rea-

lisme 

(3) ontologisk 

orden 

(4) ontologisk or-

dens realisme 
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ad 2: det ‘billedlige udtryk for noget abstrakt’ svarer til den sproglige figur metafor hos 

filosofferne George Lakoff & Mark Johnson (Metapiors We Live By, 1980): det mere ab-

strakte forstås generelt af mennesker igennem det mere konkrete (altså noget, der kan 

sanses: ses, mærkes…): ‘kærlighed er krig’, ‘når man skal finde kvadratroden af et tal 

….’ 

 Hos Peirce (og Rappaport) er ‘symbol’ en underkategori af tegn. Symboler er rent ar-

bitrære tegn, dvs. at forbindelsen mellem tegnet og dets betydning kun består i en kon-

vention, ikke i nogen nærhed eller lighed mellem tegnet og dets betydning. De fleste 

sproglige tegn er symboler i denne forstand: på andre sprog hedder brød fx ‘pain’ eller 

‘læhæm’. 

 

NB: “Cultural acts … are as public as marriage and as observable as agriculture”: Stu-

diet af kulturelle aktiviteter: studiet af konkrete, håndgribelige størrelser: billeder, ting, 

handlinger (svarer til Durkheim: ‘samfund’ som ‘en ting’ ‒ dvs. noget som foreligger 

og som kan beskrives). 

 

NB: Begrebet ‘symbol’ kan bruges med så mange forskellige og modsatrettede betyd-

ninger, at man aldrig bør bruge det uden først at gøre klar, hvilken betydning man 

tillægger det! (Det samme gælder andre begreber, såsom ‘kultur’, ‘religion’, ‘myte’ …). 

Selv om sådanne begreber kan være vanskelige, kan man heller ikke undgå at bruge 

dem. Så derfor: Begynde med at afklare betydningen. 

92f Symboler og gener: 

begge er bærere af informationer; gener er ‘indre’ informationsbærere (de kommer inde 

fra kroppen, de er medfødte), symboler er derimod ‘ydre’, ‘extrensic sources of infor-

mation’. Symboler er ikke medfødte, men tillærte; de er ‘kommet ind i’ kroppen igen-

nem opvækst, tillæring, intenderet imitation. Som biologisk art er mennesket genetisk 

‘underdetermineret’ (siger man ofte, dvs.: mennesket er ikke programmeret til en be-

stemt adfærd); til gengæld er det prædisponeret for information udefra, dvs. for kul-

tur.2 

 

Eks. på ‘indre information’: Kroppens fornemmelse: ‘Jeg er sulten’ 

Eks. på ‘ydre information’: Et skilt, der oplyser, at ‘Her er et pizzaria’ 

 

NB: at mennesket er prædisponeret for kultur, lå også i Durkheims ide om, at menne-

sket kun realiserer sig som menneske, hvis det socialiseres (hvis det lærer et sprog, 

lærer normer, forestillinger osv.), altså hvis det bliver bærer af en kultur (Durkheim 

ville have sagt: ‘et samfund’). Durkheims paradoks her var, at kun ved at bliver bærer 

af information, der kommer udefra, bliver et menneske helt ‘sig selv’.3 

93 symbolsæt  kulturelle mønstre, skabeloner (cultural patterns)  modeller: 

1. model for: model for, hvordan noget skal gøres og være; genetiske modeller er ‘mo-

                                                           
2Jf. Rappaport: Dette ræsonnement er også et udgangspunkt for såvel Rappaport som for moderne kognitionsviden-

skab. 
3 Man kan fremstille denne ‘underdetermination’ som en ‘mangel’ ved mennesket (jf. et berømt udtryk hos den tyske 

tænker Arnold Gehlen: mennesket er et ‘mangelvæsen’). Men allerede den stoiske filosofi Epictetus (død 125 / 130 

e.Kr.), mente, at dette ikke en ‘mangel’, der gør menneskene ‘ringere’ end dyrene, men en chance, der gør, at det poten-

tielt kan mere end dyrene. Mennesket har muligheden for selv at bestemme, hvordan det skal bruge sin krop og sit liv; 

jf. Michel Foucault, Omsorgen for sig selv. Seksualitetens historie 3 [Det lille forlag 2004, 54f.], og Peter Sloterdijk, Du musst 

dein Leben ändern [2009], passim). 



 6 

deller for’; symbolsæt kan også være model for: regler for adfærd, påklædning, 

spisning etc. Det relevante ved ‘model for’ vedrører en ændring af verden, så den 

kommer i overensstemmelse med et givet ideal (genetisk: om en given celle skal ud-

vikle sig til fx hud, negl, hår; kulturelt: fx samle en Ikea-reol, instrukser for, hvornår 

man skal rejse sig i en kirke) 

2. model af: model af, hvordan noget er; symbolsæt, der er model af noget (fx en kos-

mologisk orden som fx himmel, hjord, underverden), er specifikke for mennesket 

som biologisk art. Det relevante ved ‘model af’ er, om modellen passer på det, den 

er model af (fx: er der et helvede? kun ét? hvor ligger det? hvem opholder sig der, 

hvad bestiller de?) 

 

NB: ‘model for’ forholder sig til ‘model af’, som ethos forholder sig til world view (el-

ler noteret: ‘model for’ : ‘model af’ :: ethos : world view). Ethos er en slags ‘model for’, 

mens world view er en slags ‘model af’. 

 

“ … culture patterns have an intrinsic double meaning …”: De er både modeller af 

verden (fx: ‘Vi israelitter udgør et folk, der har en særlig aftale med guddommen Ja-

hve’) og for verden (fx: ‘Derfor bør vi israelitter bringe førstegrødeofre til Jahves tem-

pel’). Modellen af verden former modellen for verden, og modellen for verden bekræf-

ter modellen af verden (‘Hvorfor vi israelitter bringer ofre til guddommen Jahves tem-

pel? Det gør vi, fordi vi er et folk, der har en særlig aftale med ham, sådan som vi kan 

se og erfare det her og nu, på vej til dette tempel’). 

94-98 Definition (2): at etablere stærke, overbevisende og langtidsholdbare stemninger og 

motivationer blandt mennesker ved at … 

 

NB: Et af Durkheims temaer var, hvordan repræsentationer ‘installeres’ i mennesker. 

Hans bud på det mest arkaiske, ‘første’ måde, det kan være sket på, var jo den effer-

vescente forsamling. Men lige så vigtigt var det, hvordan de repræsentationer, der var 

installeret, også blev siddende (blev ‘langtidsholdbare’), altså at de ikke svækkedes og 

forsvandt, dvs. blev glemt. 

94f Symbolers ‘model for’ og ‘model af’-dimensioner stemmer gerne overens. Den beskri-

vende og den normative side svarer til og bestyrker gensidigt hinanden. I konkrete 

situationer kan det derfor også være vanskeligt eller endog irrelevant at skelne mellem, 

om symbolet er model ‘af’ eller ‘for’, fordi det er begge dele samtidig.  

 

NB: Fx: Raphaels såkaldte “Sixtinske Madonna”, 1512-

14, altså fra lige før reformationen i Nordeuropa]; de to 

tilbedende er to helgener, sankt Sixtus 1 (pave fra 2. 

årh.) og sankt Barbara. Billedet forestiller umiddelbart 

en mild moder med spædbarn, er altså en ‘model af’. 

Men det opfordrer formentlig stiltiende til adfærd og 

holdninger mellem kvinder, børn og mænd og er i den 

forstand også en ‘model for’. Billedet udtrykker “the 

world’s climate”: Verden er grundlæggende (eller over 

skyerne) mild og god (for alle skabninger, eller for 

mennesker, eller for kristne, eller for medlemmer af 

den romersk-katolske kirke, eller i hvert fald for Della 

Rovere-familien, der bestilte billedet?). Og det anbefa-
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ler måske både askese (helgenernes ‘hellig renhed’) og (reguleret) familieliv og moder-

skabets glæder (if. romersk-katolsk lære er askese det bedste, men ægteskab er også 

godt). Billedet kan formentlig også tænkes at ville forme verden ved at styrke stemning 

og motivation til at vise mildhed, til at insistere på i særlig grad at ære Maria (såkaldt 

‘hyperdulia’), eller til at få børn. 

 

NB: en ikke-Durkheimiansk (og ikke-Geertzsk?) religionstilgang (dvs. if. en “snæver”, 

teistisk religionsdefinition) vil måske sige: ud over den egentligt religiøse betydning 

(kristendom; romersk-katolsk; Maria-hyperdulia, helgen- og engle-forestillinger) for-

muleres også, stiltiende, humane og abstrakte værdier. En Durkheimiansk tilgang vil 

sige: Den religiøse og den human-abstrakte dimension er tilsammen kun én dimension; 

de repræsentationer, som er tillagt en genstand (og som derved gør denne genstand til 

et emblem; Geertz: ‘symbol’), vil altid i sidste instans være humane og kollektive vær-

dier. 

 

NB: En marxistisk religionskritiker ville sige, at det måske kan være meget godt med 

denne himmelske skønhed, men den opfordrer til individuelt drømmeri og dermed 

trækker al energi ud af det jordiske, som jo bør laves om, ved at individerne slutter sig 

sammen og (som en klasse) gør oprør imod dem, der forhindrer, at den jordiske verden 

bliver skønnere. Og Durkheim ville så sige til marxisten, at (1) det ikke er en trivialitet, 

at menneskelige samfund, uanset hvor retfærdige eller uretfærdige de så måtte være, 

overhovedet består, og at de har eksisteret over tid, skønt de kan se meget forskellige 

ud, så det bør vi først og fremmest interessere os for (og det gør vi ved at beskrive deres 

respektive idealer); og at (2) målrettet handlen for at forvandle samfundet fra én til-

stand til en anden forudsætter, at mennesket kan forestille sig en anden tilstand, ledet 

af kollektive idealer (altså billeder af noget, som ikke eksisterer), så vi bør interessere os 

for, hvor denne evne overhovedet kommer fra (og når vi har indset, at den kommer fra 

religionen, så kan vi også forstå et marxistisk projekt som en slags religion). Hvis Rafa-

els billede er skønt, består marxismen i at tage Maria ned fra skyerne og placere hende i 

fremtiden. 

95 Dispositioner: 

Kulturer fremmer (selekterer til) bestemte adfærdsmønstre og personlighedsstrukturer, 

fx: 

1. heroisme, viljesdetermination, mod, bravado (prærieindianere) 
2. syndsbevidsthed, samvittighedsnag (Manus ‒ ø nord for Papua-Ny Guinea) 

3. mystik, kvietisme, krops- og selvbeherskelse (Javanesisk mystiker) 

 

‘Disposition’: betegner at mennesker forventelig, typisk, ofte [“a probability of a ac-

tivity”] vil gør sådanne handlinger eller hensættes i en bestemt sindsstemning ‒ fx at 

prærieindianeren typisk vil vise stor viljesstyrke, Manus-beboeren vil typisk blive 

grebet af samvittighedsnag eller den javanesiske mystiker vil typisk excellere i selv-

beherskelse. Geertz peger på, at man kan beskrive stilforskelle i, hvordan mennesker 

i forskellige kulturer lever sit daglige liv (som hurtigsnakkende city slickers, kvikke 

og upålidelige, over for slow talking country boys, tunge og troværdige; som kø-

benhavnere over for jyder).  

 

NB: Sådanne dispositioner kunne opfattes som psykologiske: Den og den person ‘er’ 

sådan og sådan. Geertz vil hævde, at sådanne karaktertræk kan være bestemt af ens 
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kultur: Han/hun er, som hun er, gør typisk sådan og sådan, fordi han/hun er præget 

af sin kultur. Det er antropologen, ikke psykologen, der her kan forklare. 

 

NB: Geertz’ begreb om disposition svarer til det sociologiske begreb om habitus, der 

er udviklet på forskellig måde af bl.a. Aristoteles, Thomas Aquinas, Marcel Mauss, 

Pierre Bourdieu. En persons habitus er dennes tilbøjelighed til at mene, føle og 

handle på en bestemt måde; den kan være bestemt af personens kultur og, i et kom-

plekst samfund, af ens samfundsklasse. 

96 To slags dispositioner: stemninger og motivationer (moods and motivations): 

 

1. motivation: tilbøjelighed til at foretage bestemte typer af handlinger og have be-

stemte typer af erfaringer. Motiver har en retning, et mål. Et menneske vil typisk 

være eller ikke være motiveret til at gøre eller opnå noget bestemt. Motivationen er 

dermed bestemt af noget andet: det mål, der skal opnås, og den er i den forstand 

funktionel, ‘vectorial’  

 

2. stemning: tilbøjelighed til at være i et bestemt humør. Stemninger er situationsbe-

stemte; de peger ikke i retning af noget, men ‘fra noget’. De kommer fra omstæn-

digheder; stemningen bestemmer den tone, hvori alting opfattes. Den er typisk 

gradvis, til stede i større eller mindre grad (‘scalar’) 

 

NB: i Geertz’ opstilling synes motivation at forholde sig til stemning, som tid forholder 

sig til rum: motivation er lineært, mens stemning er rumlig, omfattende (som ved de-

pressioner, hvor ‘alt [om-

kring den deprimerede] er 

gråt og lige meget’). 

NB: jf. fx den klassisk-

stereotype skelnen mellem 

‘dystre’ missionsfolk og 

‘glade’ grundtvigianere: 

missionens mere negative 

syn på verden (stemning) 

og afvisning af bestemte 

adfærdsformer som nydel-

se af spiritus, dans, kortspil 

og andre forlystelser (motivationer) over for grundtvigianismens positive verdenssyn 

og accept af forlystelser. Forskellen mellem de to kirkeretninger er formentlig blevet 

karakteriseret primært ud fra forskel i stemning, snarere end ud fra motivation. 

 

98-

109 

Definition (3): ved at formulere forestillinger om en generel værensorden og … 

98f Religion har at gøre med det altomfattende, det ubetingede; heri et kriterium for at 

skelne mellem religion og sekulært (en oplevelse, et mål). 

 

NB: Her udbygger eller præciserer Geertz i forhold til religionsdefinitionen s. 92. Der 

indgår ikke guddomme eller ånder el. lign. i Geertz’ brede, Durkheim-agtige religions-

definition. Man kan derfor spørge, hvad der egentlig adskiller religioner fra andre kul-

Grant Wood, “Ame-

rican Gothic”, 1930. 

Jf. til understreg-

ningen af. at det 

æstetiske og en sær-

lig stemning hører 

med til en religion 
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turelle systemer (fx politik eller sport). Det besvarer Geertz her med begrebet om en 

‘generel tilværelsesorden’. Deri ligger noget totalt (jf. “all-pervading vitality”, “an un-

conditioned end”, “transcendent truth”, “the fundamental nature of reality”). Hvis en 

person er ‘religiøs’ i sit forhold til golf, vil det normalt kun sige, at golf spiller en rolle i 

hans liv, der ligner den, religion spiller i den stærkt religiøses liv. Samtidig er der en 

underforstået kritik: Golf er kun en del af et menneskes liv, reglen for putting er mindre 

end fx De ti bud, og golfbanen er mindre end kosmos. At gøre golf til religion er en 

komisk fejl, der forveksler det begrænsede og relative med det ubegrænsede og ubetin-

gede. 

 

NB: En lignende indstilling til religion ses også i det citat, der åbner artiklen: “another 

world to live in … is what we mean by having a religion” 

 

Til Geertz’ bevidst ikke specielt præcise religionsbegreb, jf. det han skriver nedenfor s. 

112 om det særligt religiøse perspektiv. 

99-

102 

Religion hævder (at noget forholder sig som noget). Religion ‒ i dets specifikke kultu-

relle skikkelser, som konkrete symbolsystemer ‒ er dermed med til at udfylde den bio-

logiske underdetermination, som er særligt for menneskearten (gentagelse og uddyb-

ning af p. 92f). Et menneske uden en kulturel kodning ville være ‘et formløst monster 

uden retningsfornemmelse eller evne til selvbeherskelse, et kaos af tilfældige impulser 

og vage følelser’. 

 

NB: dette er (uden henvisning) en direkte videreførelse af Durkheims argument (og 

grunden til Durkheims sondring imellem psykologi, det enkelte individs rent individu-

elle tanker og følelser, og ‘sociologi’, dvs. de tanker og følelser, der er fælles for en 

gruppe mennesker). For Durkheim var alternativet til det socialiserede menneske (og 

det ville oprindeligt, i menneskehedens historie sige: det religiøse menneske) det isole-

rede, ikke-sociale individ, en krop der nok kan sanse og ville, men stort set kun ville sin 

egen overlevelse og forplantning, dvs. et dyr. Et dyr participerer ikke i fælles idealer, 

for det har ingen kollektivt funderede repræsentationer. 

 

Frygten for, at symbolsystemet ikke slår til, er den ultimative, menneskelige angst.4 

100 Tre slags kaos: 

1. kognitivt 

2. lidelsesrelateret 

3. etisk 

100-

102 

1. Kognitivt kaos 

Menneskers iboende trang til at kunne forklare. Det afgørende er ikke bestemte forkla-

ringer, men troen på, at ting kan forklares. Eksemplet med den gådefulde paddehat: 

                                                           
4 Jf. Rappaport: Her foregribes en grundtanke hos Rappaport: det specifikt menneskelige er brugen af arbitrære tegn 

(‘symboler’ if. Peirce, jf. ovenfor), dvs. den tilfældige, men slagkraftige forbindelse mellem et udtryk og et indhold. Det 

ultimative kaos er, at forbindelsen mellem udtryk og indhold går fra hinanden ved ‘løgn’ eller ‘Babel’, som Rappaport 

kalder det. Ved løgnen intenderes et andet indhold end det, udtrykket giver anledning til at tro; ved Babel er der ikke 

konsensus om forholdet mellem symbolets udtryk og dets indhold (som fx når to kommunikationspartnere taler for-

skellige sprog eller når de bruger de samme ord, men forstår forskelligt ved det). Op imod løgn og Babel har menne-

skers grupper etableret ritualer, der styrker en gruppes individer tro på, at gruppens symboler er troværdige. I det 

religiøse ritual bestyrkes ikke kun bestemte symbolers troværdighed, men også og vigtigere troværdigheden af symbo-

licitet overhovedet. 
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Mange typer forklaringer bliver foreslået, og den enkelte forlader gerne én hypotese til 

fordel for en anden, men ikke troen på, at der er en hypotese, der kan forklare. Forkla-

ringsbehovet angår ikke kun pludseligt opståede mærkværdigheder eller kun forhold, 

der har praktisk betydning for mennesker; den gælder også verdens indretning i det 

hele taget. 

 

NB: Til eksemplet: Det er undtagelsen, der tiltrækker sig interesse og et forklaringsbe-

hov. Store paddehatte kan være et lidt komisk eksempel. Men det forholder sig i prin-

cippet ikke anderledes med alvorligere tilfælde, som fx et dødsfald i ung alder. Almin-

delige dødsfald, hvor folk dør af alderdom efter et langt liv, udgør ikke en kognitiv 

udfordring; de svarer til de mange, ikke-opsigtsvækkende paddehatte. 

 

NB: Det var E.B. Tylors forståelse af religionens opståen, at den imødekom et kognitivt 

underskud. Tylors teori blev forladt, fordi den var for ensidig. Men derved risikerede 

man at overse, at religion faktisk også imødekommer et forklaringsbehov ‒ ved siden af 

dens andre dimensioner. 

 

NB: Jf. også Frazer ‒ der dog lagde hovedvægten ikke på forklaringsaspektet (der var 

underforstået), men på religion som middel til at indvirke på, manipulere med verden 

(“By religion, then, I understand a propitiation or conciliation of powers superior to 

man which are believed to direct and control the course of nature and of human life”). 

 

NB: Ved at betone, at forklaringsbehovet ikke kun angår praktisk relevante emner, an-

lægger Geertz en anti-utilitaristisk position, der stemmer overens med Durkheims: 

menneskene er ikke kun ‘skabt’ til at beskytte sig imod fjender, skaffe sig føde og for-

mere sig— de er også ‘skabt’ til at udkaste imaginære verdener: tænke ud i det blå, 

spekulere og filosofere, fortælle fiktioner, frembringe kunst, religion… I den Durk-

heimske religionsteoris tradition er det altså menneskenes rige, der ikke er ‘af denne 

verden’ (‘denne verden’ = dyrenes og de dyriske menneskekroppes verden). 

103-

105 

2. Lidelsens problem 

Det egentlige problem er ikke at undgå lidelse, men at lære, hvordan man kan lide, 

uden at miste overbevisningen om, at verden (på et eller andet niveau) hænger sam-

men. Religion kan give et “vokabular” (p. 105, efter Navajo-eksemplet ‒ Geertz må her 

mene mere end et ordforråd, vel: et sæt af forestillinger og billeder, både sproglige og 

visuelle), ved hjælp af hvilket konkret lidelse kan relateres til verdens generelle indret-

ning. 

105-

108 

3. Det ondes problem 

Imod Weber skelner Geertz mellem ’lidelsens problem’ og ’det ondes problem’; lidelsen 

er et emotionelt tema, det onde et intellektuelt tema. ’Lidelsens problem’ er at ‘ordne’ 

følelser, så de ikke får hele ens symbolske system og dermed verdensforståelse til at 

bryde sammen. ’Det ondes problem’ er at ‘ordne’ ræsonnementer, dvs. forhindre en 

forklaringsmæssig vanskelighed i at kompromittere de moralske kriterier, der også 

ligger i en given verdensforståelse. 

 

Religion tilbyder typisk et verdensbillede, der forklarer, hvorfor der forekommer ondt i 

verden (fx at menneskene er for små, for intellektuel begrænsede, til at fatte verdens 

moralske sammenhæng). Det ondes forekomst afvises ikke; men det afvises, at det on-

des forekomst skulle kompromittere verdensforståelsen. 
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107f De tre slags kaos er tre udgaver af det samme: angsten for det uforklarede (hvorfor 

denne paddehat?, hvorfor Ila-kvindens tab af familie?, hvorfor har den uretfærdige den 

retfærdiges paraply?) bliver angsten for det uforklarlige. Religion tilbyder ikke nød-

vendigvis faktiske forklaringer på bestemte problemer og gåder, men vished om, at alle 

problemer og gåder i princippet kan forklares. Det (konkret) uforklarede kan accepte-

res, hvis det nægtes, at der principielt findes noget uforklarligt. For Geertz er det, reli-

gion muliggør, ikke endegyldige og logisk konsistente forklaringer. Religion er der-

imod en måde at tale om disse ting overhovedet; religionen tilbyder, hvad man kan 

kalde et ‘diskursivt rum’; den ‘italesætter’. 

 

NB: Vendinger som ‘Guds veje er uransagelige’ eller ‘Man kan ikke kigge Gud i korte-

ne’ er nærliggende eksempler: I begge tilfælde konfronteres en subjektiv usikkerhed: 

‘uransagelige’, ‘ikke kigge’, med en objektiv sikkerhed: ‘vejene’, ‘kortene’. For udsag-

nene forudsætter, at vejene og kortene eksisterer, også selv om man ikke selv har ad-

gang til dem.5 

 

NB: Med ‘religion’ menes her: alle former for religion. Hvilke svar afhænger af religio-

nens nærmere indhold; at de giver denne type svar, hører til det generelle fænomen 

religion. 

 

NB: Man kan betragte den dominerende form for vestlig filosofi i tiden efter 2 verdens-

krig (altså i Geertz’ formative år), nemlig eksistentialismen, som en post-religiøs tænk-

ning af det vilkår, ikke at ville eller kunne gøre brug af religionens omgang med det 

uforklarede. De sekulariserede mennesker burde se det vilkår i øjnene, at det uforkla-

rede også er det uforklarlige, og indsætte sig selv som meningsgiver (blive ‘overmenne-

sker’, som allerede Nietzsche formulerede det). 

109-

118 

Definition (4): ved at iklæde disse forestillinger en sådan aura af faktualitet … 

109f Accepten af, at det uforklarlige ikke gives, er if. Geertz ‘tro’. Tro forudsætter accept af 

en autoritet og ikke omvendt.6 Det er ikke selve erfaringen af det uforklarede, der 

fremkalder tro (det ville være det, Geertz kalder “Baconian induction” ‒ henvisning til 

Francis Bacon, 1561-1626, engelsk filosof, politiker og litterat regnes som en af grund-

læggerne af moderne videnskab; stikord: induktivisme, empiricisme; NB: denne erfa-

ring kan formentlig maksimalt fremkalde behov for at tro); men hvis et menneske alle-

rede besidder tro (i kraft af at have accepteret en autoritet) kan det klare at have med 

det uforklarlige at gøre.  

 

                                                           
5 Talrige eksempler fra den kristne verden: Paulus: “Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt” 

(1 Kor 13,12); Augustin: “det guddommelige forsyn [påminder] os om ikke uforstandigt at kritisere tingene, men om-

hyggeligt at søge nytten ved dem, og hvis vor begavelse eller vor svaghed svigter os, da at tro, at der findes en skjult 

nytte, således som der var andet nyttigt, som vi kun med nød og næppe har kunnet finde. For også selve dette, at nytten 

er skjult, er enten en øvelse i ydmyghed eller en undertrykkelse af hovmod. For ingen natur overhovedet er et onde, og 

ordet ‘ondt’ betegner alene en berøvelse af noget godt” (Om Guds stad, oversat af Bent Dalsgaard Larsen, Aarhus Uni-

versitetsforlag 2002, 498). 
6 Allerede Augustin fremhævede dette. – Al kulturel prægning begynder med autoritet, typisk med forældrenes autori-

tet over for børnene. (Megen usikkerhed omkring børneopdragelse skyldes, at forældrene har svært ved at påtage sig 

denne autoritet, ikke mindst pga. deres viden om, at værdier forandres historisk og varierer i forhold til forskellige 

grupper. I dette autoritetsvakuumbliver løsningen ofte den rene mimesis: Hvad gør de andre forældre? – hvilket teen-

agere jo er hurtige til at opdage og udnytte). 
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En passant nævnes (s. 109) tre mulige bevæggrunde (men altså ikke årsager) til tro: 

 

(1) angsten for kaos (jf. ovenfor) 

(2) en “omfattende sans for skønhed” (“an enfolding sense of beaty”) 

(3) en “blændende erfaring af magt” (“a dazzling perception of power”) 

 

NB: Desværre udfolder Geertz ikke de to sidste punkter. 

110 Tro er at anlægge et religiøst perspektiv. Men derfor skal det afklares: 

 (1) hvad det særligt religiøse perspektiv består i (til forskel fra andre perspektiver) 

(2) hvordan dette perspektiv antages af mennesker ( s. 112: om ritualet) 

111f De fire perspektiver: Common sense, videnskab, æstetik og religion. 

Geertz definerer det religiøse perspektiv i forhold til de tre andre, dvs. beskriver det 

religiøse perspektivs ligheder og forskelle til de tre andre.  

 

Common sense er et naivt-realistisk perspektiv; mennesker, som anlægger dette per-

spektiv, tager virkeligheden, som den foreligger, og stiller ikke spørgsmål til hvordan 

og hvorfor; det domineres af en praktisk interesse og lader det ligge, der ikke er prak-

tisk relevant. 

 

Videnskab: det videnskabelige perspektiv forudsætter afstand mellem den umiddelbart 

erfarede virkelighed og forståelsen af den; det er skeptisk indstillet over for umiddelba-

re indtryk (hajen og delfinen er ikke i familie, selv om de udvendig ligner hinanden); 

det foretager iagttagelse uden umiddelbar praktisk involverethed (Newton ser et æble 

falde og får ikke lyst til æblekage, men ideen til tyngdeloven); og det observerer også 

det, der ikke synes at have praktisk relevans (som enhver studerende ved, der skal 

prøve at forklare sin onkel, hvad det er, hun studerer). Det videnskabelige perspektiv 

analyserer og forklarer vha. formelle begreber [NB: Geertz tænker sikkert både på ma-

tematik og på enhver videnskabsgrens formaliserede vokabular] og opstiller probalisti-

ske (sandsynlige) hypoteser ‒ for at nå frem til en almen sandhed, men med accept af, 

at denne ikke nås.  

 

Æstetik: det æstetiske perspektiv 

etablerer også afstand til den umid-

delbart erfarede virkelighed og den 

praktiske interesse i den. Æstetikken 

ser bort fra tingenes og begivenhe-

dernes faktisk eksistens og hæfter sig 

ved det tilsyneladende, overfladen, 

som transformeres over til “curious 

quasi objects”, dvs. til (i forhold til 

common sense-betragtningen) ejen-

dommelige kunstige genstande som 

romaner, digte, malerier, skulpturer. 

I et maleri af Van Gogh bliver en stol 

til noget, man ser på, ikke noget, 

man sidder på; i lyrik og i musik 

sættes lyde sættes sammen, efter om 

de lyder godt (eller skærende) i for-

René Magritte (belgisk surrealistisk 

maler, 1898-1967) understregede over 

for verden, at billeder ikke er virke-

lighed 
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hold til hinanden, ikke for at viderebringe en information; sproget bruges (fx i romaner, 

vittigheder, teater, film) til at konstruere fiktioner, mulige eller umulige verdener, som 

ikke eksisterer if. common sense-perspektivet.  

 

Religion: det religiøse perspektiv etablerer lige som videnskab og æstetik afstand til 

den umiddelbare virkelighed og forståelsen af den, men ved at postulere eksistensen af 

en yderligere virkelighed. Denne virkelighed antages ikke at være hypotetisk (sådan 

som videnskabens er det), men den er tværtimod endnu virkeligere end den umiddel-

bare. 

 
 

NB: Common sense og æstetik tager altså, if. Geertz, virkeligheden for hvad den er, 

mens videnskab og religion hævder eksistensen af en anden slags virkelighed “under” 

den umiddelbart foreliggende. Common sense og religion eksisterer på, at der findes en 

virkelighed, mens æstetik og videnskab tager sig dét spørgsmål let: æstetikken, fordi 

den under alle omstændigheder kun leverer billeder (og i det moderne: altid er på vej 

til ny og anderledes billeder), og videnskaben, fordi den nok søger en almen sandhed, 

men kun kan formulere den som en teori. 

 

NB: Geertz’ opstilling er muligvis god til at filosofere over mulige alliancer og konflik-

ter imellem disse fire perspektiver. Skal de tre perspektiver fx kæmpe om opmærksom-

hed for at hive folk ind fra common sense? Er der derfor en næsten nødvendig rivalise-

ring imellem dem? Man kan forestille sig, at der kan være en særlig rivalisering imel-

lem hhv. religion og videnskab og mellem videnskab og æstetik ‒ fx sådan, at set fra 

det religiøse perspektiv ‘reducerer’ videnskaben virkeligheden til ‘det, der kan måles 

og vejes’ og påtager sig en world-view-begrundelse, den ikke magter at løse etisk og 

æstetisk ‒ mens religionen set fra videnskabens perspektiv fylder folk med ammestue-

snak og uansvarligt puster til affekter; og sådan, at æstetikken set fra videnskabens 

perspektiv henfalder til subjektiv vilkårlighed, mens videnskaben set fra æstetikkens 

side gør verden uanskuelig og abstrakt. Og der er måske en naturlig (om end ikke nød-

vendig) alliancemulighed mellem religion og æstetik, fordi religionen tilbyder æstetik-

ken motiver og temaer, hvilket videnskaben ikke så godt kan, mens æstetikken ved at 

holde sig til overfladen ikke konkurrerer på religionens gebet. 

 

relativ 

umiddelbar 

virkelighed; 

overflade 

distanceret 

fra umiddel-

bar virkelig-

hed; 

dybde 

absolut 

 

COMMON SENSE: 

accept 

RELIGION: 

tro 

ÆSTETIK: 

udkast 

VIDENSKAB: 

hypotese 
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NB: måske kan man også formulere Geertz’ perspektiv-typologi sådan, at i common 

sense hersker der overensstemmelse mellem udtryk og indhold: what you see is what 

you get. I æstetikken er der kun udtryk: you get less than what you see (du får kun et 

billede af en stol, ikke en stol at sidde på). I videnskaben er der kun indhold: what you 

get is something very different from what you see (kærlighed er [formoder vi] et hor-

monalt udsving; påfuglehaler er […] udfordringer af skæbnen; den faste materie er 

[….] mestendels tomt rum mellem partikler). I religionen er udtryk/indhold-relationen 

fordoblet: bag den umiddelbare verden er der en ekstra og større verden: you get more 

than what you see. 

 

NB: Disse fire felter minder om Max Webers kategorier: den traditionelle (givne) ver-

den over for de uddifferentierede værdi- og rationalitetssfærer. Weber medtager gan-

ske vist yderligere værdisfærer: økonomi, erotik. Vigtigere er, at Weber gør det klart, at 

disse fire felter ikke har samme historie. Antropologen Geertz stiller dem op som fire 

samtidige, mulige felter. Men Weber forklarede, at common sense og religionen var 

meget gamle, og at uddifferentieringen er resultatet af en historisk proces, hvor først 

religionen (i det, vi nu kan kalde ‘aksetiden’), derpå meget senere æstetik og videnskab 

har udskilt sig – med deres specialiserede institutioner: museet og universitetet. 

112-

118 

Ritual: midlet til at mennesker antager et religiøst perspektiv 

 

NB: Geertz udfolder ikke, hvordan mennesker kan antage de tre andre perspektiver. 

Formentlig kan man forstå ham således, at common sense-perspektiver er medfødt, 

mens de tre andre skal læres (det videnskabelige uden tvivl igennem et uddannelsessy-

stem). 

 

Ritual defineres ultrakort som “consecrated behavior” (s. 112).7 

 

I ritualet sker mødet mellem stemninger og motivationer på den ene side og world 

view på den anden, idet de forenes i ét symbolsæt. Dette symbolsæt bliver virkelig ved, 

at mennesker deltager aktivt (med deres krop: “bodily”, s. 116) i den særlige perfor-

mance, hvor disse symboler dominerer.8 

 

NB: Geertz synes her at forstå ritual som en særlig religiøs performance, dvs. en udført 

og planlagt kollektiv begivenhed, der er defineret ved en særlig slags symbolsæt. Det er 

altså det religiøse (det religiøse symbolsæt), der gør begivenheden til et ritual.9  

                                                           
7 Jf. Rappaport: Rappaports udførlige og omstændelige definition af ritual (“the performance of more or less invariant 

sequences of form, acts and utterances not (entirely) encoded by the performers”) kan sammenlignes ikke med denne 

definition af ritual, men med Geertz’ lige så udførlige og omstændelige definition af religion. 
8 Jf. Rappaport: Geertz synes her at forstå ritual som en særlig religiøs performance, dvs. en udført og planlagt kollektiv 

begivenhed, der er defineret ved en særlig slags symbolsæt. Det er altså det religiøse (det religiøse symbolsæt), der gør 

begivenheden til et ritual. I modsætning hertil ønsker Rappaport at definere ritualet uden at tage dets anvendte symbo-

ler (og dermed specifikke betydning, fortælling etc.) i betragtning; han ser altså ritual som en form for ren handling, og 

ritual er dermed if. ham ikke pr. definition religiøst. Med “the obvious aspect of ritual” mener Rappaport det, der først 

møder øjnene for den, der støder ind i et ritual, før det bliver klart, hvad dette ritual drejer sig om (man kan fx tænke sig 

en altergang uden at kende til liturgiens ord eller fortællingen om Jesus, hans disciple og den sidste nadver). 
9 Jf. Rappaport: I modsætning hertil ønsker Rappaport at definere ritualet uden at tage dets anvendte symboler (og 

dermed specifikke betydning, fortælling etc.) i betragtning; han ser altså ritual som en form for ren handling, og ritual 

er dermed if. ham ikke pr. definition religiøst. Med “the obvious aspect of ritual” mener Rappaport det, der først møder 

øjnene for den, der støder ind i et ritual, før det bliver klart, hvad dette ritual drejer sig om (man kan fx tænke sig en 

altergang uden at kende til liturgiens ord eller fortællingen om Jesus, hans disciple og den sidste nadver). 
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I modsætning til andre former for “kulturelle performances”, fx teaterstykker, involve-

rer ritualet i princippet alle tilstedeværende aktivt (s. 114; 116). De er ikke tilskuere, 

men deltagere. De oplever dermed symbolsættet som en del af deres reelle virkelighed. 

Autoriteten i det religiøse perspektiv accepteres, fordi dette perspektiv af deltageren er 

blevet oplevet som konkret virkelighed i ritualet (s. 118: “The acceptance of authority 

…”). 

 

Eksemplet på et ritual, det balinesiske drama om den venlige og forfængelige drage 

Barongs kamp med den onde, gamle, hæslige og sexede heks Rangda, besidder nok en 

mytologisk baggrund (s. 117f), men denne er variabel og spiller ikke den afgørende 

rolle for deltagernes involverethed.  
 

NB: her ligger 

Geertz i forlæn-

gelse af den 

tradition i reli-

gionsvidenska-

ben, der søger 

det essentielt 

religiøse i den 

fælles handling, 

ikke i de betyd-

ninger, ritualet 

måtte have for 

de individuelle 

deltagere. Tra-

ditionen stam-

mer fra Robert-

son Smith 

(1846-94), der 

var en vigtig inspirationskilde for Durkheim. Jf. Pals, 32f og andre steder. Pals hæfter 

sig ved Smiths betydning for interessen for totemisme; men han nævner ikke i sin bog 

dén afgørende tanke hos Smith, at ritualer er vigtigere end myter og teologier. Smiths 

argument var, at i et ritual gør deltagerne det samme, også selv om deres individuelle 

forestillinger måtte variere kvalitativt (hvad deltagerne tror på eller forestiller sig skulle 

være meningen med ritualet) og kvantitativt (hvor stærkt deltagerne tror eller forestiller 

sig). Efter denne tankegang vil fx selve altergangen være ‘vigtigere’ (dvs. være et mere 

fundamentalt faktum ‒ historisk og sociologisk) som rituelt faktum end de forestillin-

ger, som deltagerne individuelt måtte have i mere eller mindre afklaret grad. En typisk 

forskel på teologi og religionsvidenskab vil være, at i et sådant tilfælde vil teologen 

normalt være mest interesseret i forestillingerne, religionsvidenskabspersonen normalt 

mest interesseret i handlingerne.  

 

Geertz understreger det emotionelle (eller affektive) ved det balinesiske ritual; alle del-

tagere er mere eller mindre involveret, og det er typisk, at mange deltagere lader sig 

‘rive med’ og blive en del af handlingen ved at identificere sig med den ene eller den 

anden af de to protagonister eller med Barongs hjælpere. 

 

Rangda og Barong; de to modstandere i det balinesiske 

ritual-drama (fra Wikipedia). 
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NB: Geertz kunne her have henvist til Durkheims begreb om ‘effervescens’. ‒ Udtryk-

ket “at gå amok” er malajisk (Geertz bruger ordet “amok” s. 116 nederst); muligvis er 

der en sammenhæng med det kollektive raseri i et ritual som dette (jf. Wikipedia: 

“Running amok”). 

 

NB: Geertz kan have valgt dette eksempel af flere grunde, ud over hans erfaring fra 

feltarbejdet. For det første vil ritualet forekomme vestlige læsere meget eksotisk: tilsku-

erne morer sig over, at et dødfødt barns lig bliver kastet rundt og at en gravid kvinde 

bliver mishandlet af liggravere. For det andet formulerer ritualet ikke en egentlig mora-

le om, at det gode vinder over det onde; det giver kun anledning til, at deltagerne på 

deres egen krop erfarer, at der findes en kamp mellem det gode og det onde, og at li-

vets to yderpunkter er hhv. det rædselsvækkende og det latterlige (s. 115: “The twin 

themes of horror and hilarity … ‒ or rather the relations between them ‒ are what it is 

about”; s. 117: “Rangda has not been conquered, but neither has she conquered”). 

 

NB: Geertz’ eksempel er klart, hvad angår begivenheder og stemning. Men der er tilsy-

neladende ikke nogen klar pointe, morale eller meddelelse i det. Da ritualet er slut, 

findes Rangda (vel: døden) og Barong (vel: livet) begge tilbage. På den måde ligner 

eksemplet Geertz’ tre eksempler på benægtelsen af kaos, hvor pointen ikke var, at der 

blev givet konkrete svar, men at der blev formuleret en overbevisning om, at der gives 

svar. I ritualet her besejrer det onde ikke det gode, eller omvendt. Men der gives sanse-

lig og erindringsværdige skikkelser og begivenheder, der får virkelighedens blanding 

af ondt og godt til at tage sig meningsfuld nok ud. 

119-

23 

Definition 5: at stemninger og motivationer forekommer i særlig grad realistiske 

Ritualet er kun en relativ kortvarig begivenhed, mens dagligdagen med dens andre 

perspektiver, i hvert fald common sense-perspektivet (s. 119) ligger forud og følger 

efter. Det egentlig interessante for Geertz er ikke, hvordan et religiøst perspektiv i al-

mindelighed præger den religiøses daglige tilværelse, men hvordan bestemte, konkrete 

religiøse perspektiver sætter deres bestemte, konkrete præg på hverdagen. Religion 

beskriver ikke en social orden (fx er modsætningen mellem Barong og Rangda ikke en 

beskrivelse af den sociale orden på Bali), men den er, på linje med andre betydningsfel-

ter, med til at bestemme, hvordan den skal være (s. 119). 

 

Den religiøse person ‘springer’ (jf. Kierkegaard, s. 120) eller snarere ‘glider’ (s. 122) 

imellem religiøst højspændte og lavspændte situationer. Dette kan forklare usikkerhed 

i den antropologiske dimension mellem, om ‘primitive’ lever i en ‘irrationel’ eller en 

‘rationel’ tankeverden (om Lévy-Bruhl [1857-1939] om det berømte eksempel med en 

Bororo-indianer, der hævdede, at han var en rød papegøje, se Pals, 234 og andre ste-

der); der må sondres imellem, om udsagnet fremkommer i en religiøst høj- eller lav-

spændt tilstand. 

 

Modsætningen mellem ritual og dagligdag er ikke præcis en forskel mellem ‘religion’ og 

‘ikke-religion’. Religion er jo for Geertz foreningen af stemninger og motivationer med 

et world view. Dagligdagens bevidsthed vil normalt ikke kun være optaget af common 

sense (samt evt. af fx videnskab eller æstetik), men også af de religiøse forestillinger, 

der er blevet antaget igennem ritualet. Den realistiske modsætning er kvantitativ, ikke 

kvalitativ; den er ‘mere religion’ over for ‘mindre religion’.  
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Under alle omstændigheder vil et menneske, der har gennemgået et ritual, der virkelig 

har engageret vedkommende, være i en eller anden grad forandret (s. 122). 

 

NB: s. 119-121 er grundlæggende en reformulering af Durkheims position:  

1. sondringen mellem den religiøse situation og dagligdagen (jf. oscillationen mellem 

det hellige og det profane, samling og spredning, fælles bevidsthed og individuel 

bevidsthed) 

2. den religionssociologiske position, if. hvilken religion indvirker på social orden, ik-

ke er et billede af den (jf. at det ‘samfund’, der formuleres i og med religion, er et 

ideal-billede, der indvirker på den ofte middelmådige virkelighed i en gruppe af 

mennesker)  

3. at mennesket forandres af at have gennemgået et ritual (jf. at et religiøst menneske 

er et stærkere menneske) 

4. at dagligdagen (‘økonomien’, kalder Durkheim det) ikke er uberørt af de forestillin-

ger (‘repræsentationer’), som er indgivet eller revitaliseret i ritualet, men at det er i 

dagligdagen, at de nødvendigvis svækkes og undergår glemsel. 

 

For Geertz er det relevante spørgsmål (i modsætning til Durkheim) ikke, hvordan reli-

gion i almindelighed og generelt virker, men hvordan præcis og konkret en bestemt 

form for religion virker, jf. eksemplet med de forskellige dispositioner s. 94f. Derfor er 

det if. Geertz meningsløst at udsige noget generelt om religion, både hvad angår dens 

moralske og dens funktionelle side. Religionsvidenskaben bør holde sig på afstand af 

enhver påståelighed, såvel den religionskritiske som den religionspositive. Der kan 

kun udsiges noget relevant om konkrete tilfælde (s. 123). 

 

NB: dette er Geertz’ særlige position: en kulturrelativisme, begrundet i empirisme (jf. 

feltarbejde-traditionen). 

123-5 Afslutning 

Geertz understreger endnu en gang, at religioner er modeller, som mennesker bruger 

for at ordne deres verden: den giver retningslinjer for (jf. ‘models for‘), hvordan de skal 

handle, hvordan de skal stille sig over for og reagere i forhold til det, der måtte komme, 

og hvilke stemninger de bør være i; og den giver et billede af, hvordan verden i det hele 

taget er indrettet (jf. ‘models of’). Ved at tilbyde retningslinjer er religioner ‘templates’, 

faste skemaer, som opfylder den ‘mangel’, som menneskeartens instinktuelle under-

determination har medført.  

 

Religioner kan være mere eller mindre eksplicitte og omfattende. Nogle religioner (eller 

religionsretninger) er indholdsrige, andre snarere betydningsmagre. Fx var middelal-

derens kristendom mytologisk ‘fed’, mens moderne protestantisme mytologisk snarest 

er anorektisk (jf. skemaet ovenfor om den relative styrke af World View og Ethos) . 

Nogle har et engagerende rituelt liv med mulighed for ekstase (fx pinsebevægelse, ka-

rismatiske retninger), andre er rituelt stive og formelle (som nordeuropæisk protestan-

tisme). Nogle har eksplicitte moralske retningslinjer (fx romersk-katolsk kristendom, 

indre mission), andre afviser at give moralske regler (fx tidehvervskristendom). 

 


