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Hans J. Lundager Jensen, Religionsvidenskab, IKS, AU. Denne version: 2013-04-30 

Arbejdspapir til undervisning i Forskningshistorie 

 

Noter/Kommentar til Rappaport: “The Obvious Aspects of Ritual”  

 

 

Hvorfor denne artikel kan indgå i et pensum for religions-

videnskabens forskningshistorie: 

 

1. Rappaports teori er den seneste og mest omfattende 

gennemtænkning af den Durkheimske position 

2. artiklen inddrager teorifelter eller elementer af sådanne, 

der er generelt relevante for religionsvidenskab: 

a semiotik (Peirce: typer af tegn: ikoner, indekser, sym-

boler) 

b talehandlingsteori (Austin, Searle; performativer) 

c kybernetik, systemteori (Bateson; analog og digital); 

NB: der er også en neo-darwinistisk komponent i 

Rappaports tænkning, som ikke kommer så klart 

frem i denne artikel, men som antydes enkelte steder: 

et hvilket som helst systems dilemma imellem kon-

servatisme og fornyelse, imellem at opretholde sig 

selv, som det er (hvilket er det mindst energikræven-

de), og forandre sig (hvilket i princippet er en nødvendighed, eftersom omgivelserne al-

tid forandrer sig, med større eller mindre hast) 

d øko-funktionalisme (baseret på Rappaports eget feltarbejde blandt Maring-folket i det in-

dre Ny Guinea i 1960’erne; jf. hans monografi Pigs for the Ancestors. Ritual in the Ecology of 

a New Guinea People, Yale University Press 1968, 2. ed. 1984); heller ikke denne dimension 

er artiklens emne; men også her henvises der lejlighedsvis 

e klassisk religionsteori (bl.a. Durkheim, Van Gennep, William James, Rudolf Otto, Victor 

Turner) 

 

Nyttig baggrundsviden: Maring-folkets 

Kaiko-ritual 

Undervejs i artiklen (p. 183. 185. 187. 188. 207) 

henviser Rappaport flere gange til et ritual 

kaldet kaiko blandt Maring-folket fra Ny Gui-

nea, hvor man foretog sit feltarbejde i 

1960’erne. Ritualet udføres, når de halvvilde 

grise, som lever blandt menneskene op ad den 

bjergside, der er en given gruppes territorium, 

har formeret sig så meget, at de begynder at 

blive en plage; de invaderer haverne og giver 

anledning til skænderier. Dette tages som tegn 

på, at den hidtidige fredsperiode er løbet til 

ende og at det er tid til at indlede fjendtlighe-
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der med nabogruppen (der også er Maring). Nogle buske, der kaldes rumbim (botanisk en 

Cordyline, en “Køllelilje”), rives op, flertallet af grise slagtes, og mulige allierede inviteres til 

rituelle danse. Der uddeles svinekød som tak for partnernes løfte om bistand. Krigens udfald 

bestemmer, om gruppens territorium kan udvides eller må indskrænkes. Krigsperioden afslut-

tes med at plante nye rumbim, og en ny fredstid indledes, hvorefter grisene igen kan begynde at 

formere sig. 

 

 
 

Rappaports forskellige teoretiske ansatser er samlet i den artikelsamling, hvori også artiklen 

‘The Obvious Aspects of Ritual” er trykt: Ecology, Meaning, & Religion, North Atlantic Books, 

Berkeley, CA 1979. De er sammenskrevet i hans bog Ritual and Religion in the Making of Humani-

ty, Cambridge University Press, Cambridge 1999. Jeg refererer til den et par gange nedenfor og 

angiver den som RR. 

 

Maring-folkets territorium i Pa-

pua-New Guinea 

‘Rumbim’: Cordyline fructi-

cosa eller terminalis 



 3 

NB: Afsnit markeret med “NB” er mine egne refleksioner, der går videre end (eller måske nogle 

steder ind i) Rappaports egen tekst. Nogle gange henviser jeg til andre dele af pensum; nogle 

gange kører jeg ud ad en tangent. [Enkelte steder er en sådan kortere bemærkning indlagt i 

redegørelsen for Rappaports egen tekst med firkantede parenteser]. 

 

174 I. Artiklens emne 

Artiklens primære anliggende er ikke det, der kan siges at ligge ‘bag’ ritualer, nemlig: 

 

1. ritualers indhold (deres eksplicitte semantik, deres særlige religiøse eller etiske meddelelser) 

2. ritualers funktion i forhold til andre dimensioner i et samfunds liv 

 

Anliggendet er det særlige, unikke ved ritualer, dvs. det, hvorved ritualer essentielt adskiller sig 

fra andre fænomener. Grebet er at tage fat i det, der først møder øjet og forståelsen, når man 

stilles over for et ritual: “the obvious” ‒ hvormed sikkert menes både det overfladiske, det selv-

følgelige og det umiskendelige. Det, der møder øjet, sammenfatter Rappaport i sin definition. 

Definitionen gennemgås (på en måde, der lidt ligner Clifford Geertz’ artikel “Religion as a Cul-

tural System”), men sådan, at definitionen bliver udgangspunkt for en deduktion, en logisk 

slutningsproces, der munder ud i en noget, der ligner en hel religionsteori. Et af de typiske ord 

er entail, entailment: medføre, involvere, nødvendiggøre. Artiklen drejer sig om, hvad der nød-

vendigvis impliceres og følger af ritualets oplagte og indlysende træk. Det er en pointe, at det 

afgørende ved ritualet skal findes i det, der umiddelbart møder øjet, og ikke i noget, der ‘ligger 

bag’ eller er ‘på et dybere niveau’. Det trivielle skal blive det afgørende. 

 

Ritualers indhold, deres semantik, kan formuleres på andre måder end igennem netop ritualer. 

Hvis fx en kristen gudstjenestes særlige indhold er et kristent world view, inklusive grundlæg-

gelsesfortællinger, der udgør en vigtig del af det, kan dette world view formidles igennem 

skriftlige tekster (Bibelen; kirkeblad, opbyggelseslitteratur, en teologisk afhandling) eller 

mundtlige meddelelser (fx konfirmandundervisning, folkeligt foredrag, teologistudium, Bibel-

kreds, vækkelsesmøde).  I forhold til et sådant indhold er den rituelle form kun én blandt andre. 

Dermed ses ikke, hvad der skulle være det særlige ved det rituelle. I artiklen her anlægger Rap-

paport en ikke-semantisk position. 

 

Ritualers funktion består i, hvad ritualer måtte yde i forhold til andre sektorer i en overgribende 

enhed (en menneskelig gruppe, et ‘samfund’). Funktionen taget isoleret siger ikke noget om det 

element, der udfører funktionen. Fx kan en arm løfte en sten eller plukke en frugt; men selve 

løftningen eller plukningen taget for sig siger ikke noget om, hvorvidt det led, der udfører disse 

handlinger, er en arm af kød, knogler og hud, eller det er en mekanisk arm af stål. Gentagne 

møder i en Bibelkreds kan opretholde et gruppesammenhold, skaffe og bevare venskaber, for-

midle partnervalg mv., og det vil i så fald være nogle af de funktioner, Bibelkredsen yder i for-

hold til andre dimensioner af gruppens liv (behov for socialt netværk, behov for familiedannel-

se, udløb for og regulering af seksualitet, behov for reproduktion). Men mange andre størrelser 

kunne yde de samme funktioner (sport, politik, arbejdsplads). Den funktionalistiske betragtning 

er ikke triviel; men den fanger ikke det særlige ved netop en Bibelkreds.  I artiklen her anlægger 

Rappaport en ikke-funktionalistisk position. 

 

Rappaport afviser ikke, at der ritualer kan have (og vel normalt har) både semantiske og funkti-

onelle dimensioner. Han afviser heller ikke, at det kan være afgørende at have indsigt i disse, 

hvis formålet er at forstå et bestemt ritual i en bestemt kultur eller i en bestemt religion. Men 

Rappaports ærinde her er et andet: Han vil prøve at bestemme, hvad det er ved ritualer overho-
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vedet, der gør, at de ikke kan udskiftes med noget andet. Ritualer har en dimension ved sig, der 

er uafhængig af, hvilket indhold der tildeles dem. Og som armen af kød og blod har en anato-

misk virkelighed, uanset om den bruges til at plukke frugter eller kaste med sten, har ritualer en 

egen virkelighed, der er uafhængig af, hvilke funktioner de måtte opfylde. 

 

Ritualets overflade, ikke dets dybde: 

Traditionelt har man ofte set det rituelle som én måde blandt andre til at formulere en medde-

lelse (eller demonstrere et symbolsystem).1 Rappaports påstand er, at selv om ritualer også kan 

have en meddelelse eller demonstrerer et symbolsystem, er ritualet i sig selv andet og mere end 

meddelelse eller symbolsystem. Anliggendet her er at gribe det unikke – det der ikke kan blive 

til på anden måde end gennem ritualet (det særlige ved en cykel er ikke, at den er et enpersons 

transportmiddel, der kan transportere en fra a til b). 

 

NB: Som analogi til det, Rappaport vil, kan man anføre en lingvist, der fokuserer på lyden alene 

i en udsagt sætning og ser bort fra de meddelelser, der måtte være formuleret i sætningen ‒ og 

som måske komme frem til, at der i selve lydligheden ligger en funktion, som er vigtig og uaf-

hængig af, hvad meddelelsen går ud på (og denne funktion kunne være nærhed, varme, oprig-

tighed el. lign.). 

 

NB: Denne dimension af ritualet er ikke bestemt af en bestemt religion eller en bestemt kultur, 

men er det, hvori ritualer ligner hinanden på tværs af religioner og kulturer. 

175 Tese: igennem ritualet overkommes / imødegås nogle af problemerne og vanskelighederne ved 

symbolsk kommunikation. 

 

NB: med disse problemer og vanskeligheder mener Rappaport den løse forbindelse mellem 

udtryk og indhold, der gælder for egentlige symboler. 

 

Artiklens form: Rappaport opregner argumentationens gang: 

 

1. definition af ritual: dets åbenlyse, og i første omgang tilsyneladende trivielle, træk ( p. 

175ff) 

2. de to klasser af meddelelser, der kan formuleres i et ritual, og den ikke-symbolske måde, 

hvorpå én af dem kan formuleres på ( 179ff: de to klasser er de kanoniske og de ‘indeksi-

kale’ [‘selvreferentielle’, se nedenfor]; de indeksikale kan formuleres ikke-symbolsk, dvs. 

ved kropslige, gesturale tegn [såkaldte ‘indeksikale tegn’]) 

3. repræsentation af analogiske processer ved digitale signaler ( 183ff) 

4. det performative ved ritualer ( 188ff) 

5. det særlige ved ritualer: den sociale kontrakt ( 194ff) 

6. og moralitet overhovedet ( p. 198f) 

7. fysiske handlinger i ritualer ( 199ff) 

8. ritualet er ‘paradigme’ (retningsgivende eksempel) på ‘skabelse’ ( 200ff) 

9. liturgiske ordener ( 202ff) 

10. hellighed ( 208ff) 

11. det numinøse (211ff) 

                                                           
1 Et eksempel blandt utallige på denne mere normale tilgang er min egen udlægning af påskemåltidet i Ex 12 i Gammel-

testamentlig Religion. Her kommer ritualet til at stå som manifestation af nogle betydninger (råt kød, nattemåltid, rejse, at 

forlade det fremmede sted), der lige så godt kunne være formuleret sprogligt som en myte eller teologisk som en præ-

diken. 
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12. det guddommelige (215ff) 

175 II. Definition af ritual 

Et ritual er en form / struktur, der er en udførelse (performance: udførelse, opførelse, gennemfø-

relse) af mere eller mindre invariante sekvenser af formelle handlinger og ytringer, der ikke er 

indkodede (dvs. bestemt af) dem, der udfører dem (the performers). 

 

NB: I RR præciserer Rappaport definitionens sidste led: “ikke fuldstændigt indkodede / bestemt 

af dem, der udfører den”. 

176 “Ritual”: ritual er først og fremmest formalisering af handlinger; men der er grader af formalise-

ring af handlinger og dermed af ritualisering, fra små konventioner (fx hilsegestus) over delvis 

formaliserede forløb (fx en retssag) og til elaborerede, fastlagte forløb (fx katolsk messe). Rap-

paports interesser gælder mest den sidstnævnte type, som han kalder liturgiske ordener. 

 
To ting er helt nødvendige, for at man kan tale om et ritual: formaliserede handlinger og at disse 

faktisk udføres (“performance”). Et ikke-udført ritual, fx et ritual, hvis forskrifter man kan læse 

om, er ikke et rigtigt ritual [ligesom lyden ‘p’ beskrevet som ‘bilabial, ustemt lukkelyd’ ikke er 

den faktiske lyd af ‘p’]. 

177 Ritual vs. skuespil: forskellen er, at skuespillet skelner imellem aktører og tilskuere, mens alle 

‘spiller med’ i ritualet (jf. Geertz om Bali-dramaet). 

 

Skuespil er ‘play’, en forestillet virkelighed, mens ritualet er virkelighed for deltagerne; deraf 

ritualets typiske alvor. 

177f En typisk karakteristik af ritualer er, at de er handlinger, der ikke fører til noget håndgribeligt 

resultat (de er ikke ‘instrumentale’): den kristne bliver ikke mæt af at gå til alters, og balineseren 

er ikke rigtig i fare af dragen Rangda. 

 

Rappaport mener, at selv om ritualer ikke er ‘instrumentale’, fører de faktisk til noget vigtigt, 

eller: de med-fører, implicerer noget (jf. entailment). Ritual er en slags kommunikation (jf. Ed-

mund Leach), men det særligt rituelle er ikke, at det er én blandt flere måder til at kommunikere 

et bestemt indhold på (jf. indledningen ‒ ikke at ritualer også kan det, og oftest vel gør det, men 

det er netop det ikke-særlige ved dem). Også ritualer, der udføres i enrum, fx ensom bøn, er en 

slags kommunikation ‒ ikke kun mellem den bedende og hans eller hendes gud (‘allo-kommu-

nikation’: kommunikation til en anden), men også, og mere relevant, fra den bedende til ham 

eller hende selv (‘auto-kommunikation’: kommunikation til én selv). Det er det, der kommuni-

keres i og med, hvad der i øvrigt måtte siges, der er det relevante if. Rappaport Og det kan ud-

ledes logisk af ritualets form, dvs. det er ritualets entailment. 

179 III. To klasser af meddelelser i ritualer og to afgørende tegntyper 

Rappaport sætter, at der er to typiske slags meddelelser i ritualer; et ritual kan gøre brug én af 

liturgisk 

orden 

hilsener 
retssag 

RITUALER 

stærk svag 
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dem eller begge. De to typer er: 

 

1. indeksikale (eller “selvreferentielle”): meddelelser, deltagerne giver og modtager om deres 

egen aktuelle tilstand, fx ‘Jeg er så træt i dag’, ‘Jeg er helt rundtosset over Rappaports arti-

kel’, ‘Jeg er nok en slags buddhist’. Når de optræder i ritualer, angår de forhold her og nu, 

som vedkommer deltagerne i det pågældende ritual. [NB: Folkekirkens højmesse spiller 

med typen selvreferentielle meddelelser: “Jeg er kommet ind i dit hus for at høre”; “Lad os 

alle bede!”, “Herren være med jer!”; “Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger…”; “Vi 

tror på Gud Fader”; “Vi takker dig, Herre, vor Gud”. Sådanne meddelelser er formentlig 

ikke ægte selvreferentielle, for de er foreskrevet i liturgien og kan ikke ændres, og på den 

måde er deres reelle funktion snarest kanonisk. Men de kan formentlig liste en ægte selvre-

ferentiel funktion med] 

2. kanoniske: meddelelser om evigtgyldige forhold, fx “Al liv er lidelse’, ‘Der er kun én Gud og 

Muhammed er hans profet’, ‘Verden er skabt af Gud’, ‘Ved dommedag skilles fårene fra 

bukkene’. Denne type meddelelser angiver det ikke-nærværende og det immaterielle.  [NB: 

Eks. i højmessen: “Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber”; “du, som var, er 

og bliver én sand treenig Gud”; “Du som er i himlene”; “Vor Herre Jesus Kristus tog i den 

nat, da han blev forrådt…”] 

 

NB: I Grundtvigs salme “Nu falmer skoven” vil selvreferentielle meddelelser være bl.a. “Ham 

takker alle vi med sang”; “vor Gud ske lov og ære”, mens kanoniske meddelelser vil være bl.a. 

“Og når engang på Herrens bud / vort timeglas udrinder, en evig sommer hos vor Gud / i Para-

dis vi finder”; “hans Ånd, som alting kan og ved”. 

 

NB: Senere (i RR), erstatter Rappaport betegnelse “indeksikale meddelelser” med “selvreferen-

tielle meddelelser” (jf. Rappaports egne forbehold i artiklen her p. 179; 181; 181). Det er en klar 

terminologisk forbedring, fordi typen af meddelelse ellers uundgåeligt bliver blandet sammen 

med tegntypen “indeks”. I det flg. vil betegnelsen ‘selvreferentiel’ blive brugt. 

180 De to slags meddelelser gør brug af forskellige slags tegn. Rappaport griber her til en semiotik 

(tegnteori), som er udarbejdet af den amerikanske filosof Charles Sanders Peirce (1839-1914). 

Peirce skelnede bl.a. mellem tre typer af tegn: 

 

ikoner:  ved et ikon er der lighed i mindst én dimension mellem tegnet og det, der beteg-

nes; fx et landskab og et landkort; et pasfoto og personens faktiske ansigt (fotoet får 

fx ikke bevægelse, temperatur, blødhed eller lugt med, så ikke alle dimensioner er 

med i tegnet) 

indekser:  ved et indeks hænger tegnet sammen på en eller anden måde sammen med det, 

der betegnes, fx ved at indgå i en kausal relation; mørke skyer er aflæses som tegn 

på regn, pletter på huden som tegn på mæslinger, nedadvendte mundvige som 

tegn på dårligt humør 

symboler:  ved et symbol (i Peirces’ forstand) er der ingen naturlig forbindelse mellem tegnet 

og det, der betegnes (det er arbitrært), men forholdet beror på konsensus mellem 

tegnbrugerne (det er konventionelt). ‘Hovedpine’ kunne også hedde ‘Kopfschmer-

zen’ eller ‘headache’, eller, i princippet, ‘knupf’ eller ‘paflønk’; symbolet er altså 

strengt kulturelt bestemt 

 

Det antages, at symboler udelukkende eller i helt overvejende grad er forbeholdt mennesker, 

mens nogle (mange?) dyr kan betjene sig af indekser: en hund, der gør, benytter et indeksikalt 
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tegn, der kan betyde aggressivitet, glæde, kontaktopfordring. Tegnet angår denne konkrete 

hund her og nu; og det forstås af alle hunde. Det er ikke arbitrært eller konventionelt, og det er 

ikke kulturbestemt. 

 

Det særlige ved symboler er, at de muliggør betegnelse af det, der ikke foreligger umiddelbart 

for dem, der kommunikerer. Ved hjælp af symboler 

kan man betegne det fortidige (‘Jeg fik hovedpine i 

går af at læse Rappaport’), det fremtidige (‘Jeg vil få 

hovedpine senere i dag’), det mulige (‘Nogen risike-

rer at få hovedpine’), det fiktive og det parodiske 

(‘Den syvhovede drage på planetens Sprunx’ mørke 

bagside havde måske frygtet, at den ville få hoved-

pine i to af sine hoveder’). 

181-

183 

Forholdet mellem selvreferentielle og kanoniske meddelelser er snævert forbundet med, men 

ikke identisk med, forholdet mellem brugen af symbolske og af indeksikale tegn. Kanoniske med-

delelser kan kun formuleres med symbolske tegn, mens selvreferentielle meddelelser kan formuleres 

både med symbolske og med indeksikale tegn: 

 
 tegntyper 

indeksikale tegn symbolske tegn 

meddelelses-

typer 

selvreferentielle meddelelser + + 

kanoniske meddelelser ‒ + 

 

En særlig problematik forbinder meddelelsestyperne med tegntyperne. Symbolske meddelelser, 

primært almindelige sproglige meddelelser, kan som sagt udsige noget om det fraværende: om 

noget fortidigt og fremtidigt, om noget der befinder sig et andet sted, om noget, der er hypote-

tisk, om noget der er omtrentligt (‘I morgen kunne jeg måske tænke mig at invitere dig med til 

en fantasyfilm om orger og enhjørninger’). Forholdet mellem udtryk og indhold er derfor ikke 

konkret og uimodsigeligt; man kan ofte ikke ‘se’ det, meddelelsen angår. Kanoniske meddelel-

ser angår sådanne ting, som man ikke kan ‘se’, men kun antage (‘Jeg antager, at jeg kunne have 

lyst til’), have tillid til (‘Jeg tror på dit løfte om, at du vil invitere mig’), sætte som hypotetisk 

eksisterende (‘I dette univers er der altså orger og enhjørninger, så lad være med at forstyrre 

vores film med din platte skepsis’). NB: Mennesker lever hele tiden i sådanne hypotetiske verdener, 

og det kan antages, at det kan dyr ikke. Forudsætningen for, at mennesker kan det, er, at de kan 

bruge symboler. Kanoniske meddelelser forudsætter derfor symbolske tegn. 

 

Selvreferentielle meddelelser angår ting her og nu. De kan godt være formuleres vha. symboler 

(‘Vi sidder lige nu og ser en fantasyfilm’), men de kan også formuleres vha. andre tegn: indeksi-

kale. Indeksikale tegn er altid selvreferentielle meddelelser, dvs. de angår det, der er tilfældet 

her og nu: Nedadvendte mundvige er tegn på faktisk dårligt humør, ikke (nødvendigvis) kro-

nisk surhed, men surhed nu, i dag, hos den person, hvis mund buer nedad.  Dette indeksikale 

tegn kan ikke betegne fortidig, fremtidig eller hypotetisk surhed, kun faktuel, tilstedeværende 

surhed. Man kan betegne glæde med lysende øjne og latter, men ikke glæde i morgen eller i går; 

man kan betegne intention om fred med fremvendt håndflade og trussel med en rystende knyt-

næve; men det er fredsommelighed eller trussel her og nu, ikke den Westfaliske fred fra 1648 

eller en hypotetisk iransk atomtrussel. 

 

Indeksikale tegn har den svaghed, at rækkevidden for det, de kan betegne, er stærkt begrænset. 

Lille semiotisk øvelse: Er ovenstående tegn et 

ikon, et indeks, et symbol? (Svar bagerst i dette 

notat) 
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Deres styrke er, at de til gengæld betegner så meget mere umisforståeligt og overbevisende. For-

bindelsen mellem fremstrakt hånd og betydningen ‘venlig intention’, tåre i øjet og ‘bevæget-

hed’, er svær at tage fejl af.  Man kan også lyve med indeksikale tegn, fx vise fred med frem-

strakt håndflade for at lokke en anden i baghold; men det er utvivlsomt, at man faktisk har kom-

munikeret ‘fred’. Intentionen er skjult; men tegnet selv er klart og ubestrideligt. 

 

Til den særlige styrke ved symbolske tegn ‒ at de kan række ud over det, der åbenlyst er tilfæl-

det her og nu ‒ svarer omvendt en særlig svaghed: at de giver plads for løgn og for alternativer 

(p. 181 nævner Rappaport kun løgn; men andre steder optræder der også alternativer, også 

kaldet “Babel”: at kommunikationspartnerne er uvidende om eller uenige om, hvordan forbin-

delsen er mellem udtryk og indhold).2 Ved løgn og alternativ er udtryk og indhold gået fra hin-

anden. Indhold og udtryk holdes altså sammen af en tynd og skrøbelig ‘lim’, som man kan kal-

de konvention, og denne lim kan tørre ind, så udtryk og indhold flyder fra hinanden. 

 

NB: Rappaport mener, at det fantastiske ved menneskelig kommunikation, det at de kan bruge symboler, 

hele tiden er truet af, at udtryk og indhold glider fra hinanden, så mennesker alligevel ikke kan forstå 

hinanden. Jf. det paradoks, at sprog, der er beregnet på kommunikation, er et effektivt middel til 

ikke at kommunikere (antallet af sprog, man ikke forstår, er jo kolossalt). 

 

Selvreferentielle meddelelser bidrager til at styrke forbindelsen mellem udtryk og indhold, fordi 

de henviser til den, der udsiger den symbolske meddelelse, og til dennes ærlige hensigter (‘Jeg 

har øl og fantasyfilm, så du er velkommen i morgen aften!’  ‒ ‘Jaeh, du har da ellers travlt?’ ‒ 

‘Jamen, jeg mener det skam!’). 

 

I denne symbolske kommunikation er det sidste udsagn rent selvreferentielt. Et sådant udsagn 

vil typisk blive ledsaget af kropslige tegn: smil, nikken, hånden på hjertet eller lignende. Selvre-

ferentielle meddelelser inviterer til brug af indekser; jo vigtigere det selvreferentielle udsagn er, 

jo mere brug gøres typisk af indekser: ‘jeg lover’ er i sig selv en selvreferentiel meddelelse for-

muleret ved symboler (det kunne hedde ‘I promise’); men i en amerikansk retssag sværges ved 

samtidig med at udsige ‘I swear’ også at lægge hånden på en Bibel el. lign. 

181 Rappaport nævner et eks. på, at tegnet kan være substantielt, mens sagen er insubstantiel. (Bibe-

len er substantiel: Den kan ses og løftes, hvilket  løftet eller den gode intention om at sige sand-

heden i sig selv ikke kan). Dette er en omvending i forhold til, at forholdet mellem tegn og det 

betegnede ved symbolske tegn ofte er omvendt. Symbolet ‘hund’ er mere flygtigt, og det vejer, 

lugter, spiser, gør og kaster ikke hår, sådan som en rigtig hund gør. Men hvis der skal kommu-

nikeres ting, der selv er flygtige og abstrakte, er det nærliggende at gribe til indekser. ‘Dronnin-

gen’ betegner måske abstrakte ting som kongedømme, historisk kontinuitet, tradition, nationali-

tet; disse ting betegnes ved konkrete ting som krone, karet, slot, skib, salonvogn, gardere. 

 

 

                                                           
2 Jf. den anekdotiske franske adelsmand (fra før revolutionen!), som sagde, at han for sin død ikke kunne forstå, at 

englændere sagde ‘bread’ og tyskere sagde ‘Brot’, når alle da ved, at det hedder ‘du pain’. 

 tegn sag 

symbol insubstantiel (siges: ‘jeg er 

rig’)) 

substantiel 

indeks substantiel (viser sine grise) insubstantiel 
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Ritualer gør i særlig grad brug af substantielle tegn. 

 

NB: Forskellen mellem kristne denominationer kan formentlig også beskrives ud fra deres re-

spektive semiotik: fra græsk-ortodoks og romersk-katolsk kristendoms kraftige brug af ikoner 

og indekser, altså substantielle tegn, over den anglikanske og den lutherske moderate brug til 

den calvinistisk-reformerte tradition, der domineres af symbolske tegn. Protestantismen har, 

ikke mindst i egen selvforståelse, i høj grad været koncentreret omkring ‘ordet’, mens den katol-

ske middelalderkristendom i langt højere grad var for øjet: billeder, messeklæder, optog, eleva-

tion osv. 

182 I den kobling mellem digitale og symbolske tegn, der typisk sker i ritualer, gives en selvreferen-

tiel meddelelse, der ikke kan overgives på nogen anden måde, og som er ikke-triviel (nemlig at 

ritualdeltageren forpligter sig på at underkaste sig en kollektiv konsensus overhovedet ‒ hvilket 

er grundforudsætningen for, at et menneskeligt samfund kan opstå og bestå). 

183 IV. Analog vs. digital 

Selvreferentielle meddelelser, der angår her-og-nu-forhold, formulerer sig i ritualer i de steder, 

hvor der er mulighed for variation. Selve beslutningen om at deltage eller ikke deltage i ritualet 

er også et sådant sted, og et særlig vigtigt. Der er tillige de steder i ritualer, hvor der kan varie-

res i kvantitet eller kvalitet. Her indføres den systemteoretiske sondring mellem analoge og digi-

tale størrelser og processer: 

 

analog: angår forhold mellem mere og mindre af noget, højere og lavere, dvs. gradvise for-

skelle 

digital angår forhold, hvor noget enten er eller ikke tilfældet, til stede, på et vist punkt osv. 

Digitale forhold angives som fx 1/0, +/- 

 

Eksempelvis kan måle- og regneapparater (‘computere’) være enten analoge eller digitale. Et 

eks. på en analog computer er et kviksølvtermometer, hvis kviksølvsøjle går op eller ned, sva-

rende til udsvingene i den temperatur, den skal måle. Den digitale pendant er et termometer, 

der med tal viser temperaturen (fx 37,2°). Den analoge er den mest nøjagtige; temperaturen kan 

fx være 37,138 og altså ligge mellem 37,1 og 37,2, og kviksølvsøjlen vil ligge på et sted, der præ-

cis svarer til temperaturen. Den digitale måler mere unøjagtigt, for hvis den kun kan angive 

med én decimal, kan den kun angive enten 37,1 eller 37,2. Til gengæld er den digitale tydeligere, 

lettere at aflæse: 

 

          Måling    Aflæsning 

      Analog:  præcis    upræcis 

      Digital:  upræcis    præcis 

 

Mange processer består i, at det analoge slår over i det digitale. Som det kendes fra ordsprog: 

Dråben der fik bægeret til at flyde over; stenen der fik lavinen til at rulle. Bægeret fyldes analogt 

op, indtil, digitalt, bægeret er fuldt og flyder over. I psykologien kendes det fra fx følelsesud-

brud: vrede eller munterhed akkumuleres analogt i kroppen, indtil kroppen digitalt giver efter i 

et vredesudbrud eller i latter. I teknikken er et velkendt eks. termostater, der regulerer tempera-

turen ved at slå til og fra temperaturen varierer gradvis op og ned, mens termostaten digitalt 

kun kan være tændt eller ikke tændt.  

 

Ritualer kan beskrives som mekanismer, der digitalt regulerer (eller i det mindste betegner) 



 10 

analoge processer. Ved kriseritualer markerer ritualet, at en given tilstand har nået et punkt, 

hvor et menneskeligt kollektiv må reagere. Eksempelvis ved et pubertetsritual, hvor de, der 

gennemgår forløbet, nu, analogt i deres liv, er kommet til det punkt, hvor deres overgang digi-

talt markeres ved et initiationsritual. Tilsvarende markerer et bøns- og soningsritual i forbindel-

se med en naturkatastrofe, at tørken (eller belejringen, eller fx en græshoppeplage, jf. i GT: Joel 

1) har nået det punkt, hvor guddommen må anmodes om at gribe ind. Og ved beslutningen om, 

at et ungt menneske skal gennemgå et pubertetsritual, markeres, at et punkt er nået, hvor én 

tilstand bør slår over i en anden.  

187f Forekomsten af et ritual kan formulere information om relationer mellem forskellige systemer. 

Når Maring trækker deres rumbim-planter op som indledning til en krigsperiode, meddeles der 

ikke kun, at fredsperiode er gået over til krigsperiode, men også, at et økologisk forhold (relativt 

antal af grise) har udvirket et sociologisk forhold (tilstedeværelsen af krig). Der er også andre 

forhold underforstået: antallet af krigere, nedslidning af jorden, irritation mellem grisevogtende 

mænd og havedyrkende kvinder, behov for indgåelse af ægteskaber (lokale giftefærdige kvin-

der kan giftes til giftefærdige mænd blandt de mulige allierede) mv. Et lokalt økologisk system 

(forholdet mellem mennesker, dyr og planter på et begrænset territorium) får nu indvirkning på 

et regionalt politisk system (forhold mellem to befolkningsgrupper, der har hvert deres territo-

rium).  

 

NB: I systemteori betragtes både menneskelige systemer (fx sociologiske, psykologiske) og na-

turlige systemer (økologiske, klimatiske) som uafhængige systemer med hver deres individuelle 

betingelser og analoge variationer. Men de kan indvirke på hinanden, som fx når et økonomisk 

system (få eller mange grise) indvirker på et socialt system (gartnere og grisevogtere) igennem 

et psykologisk system (ikke-stress vs. stress). Kaiko-ritualet er if. Rappaport det sted, hvor de 

mange systemer hægtes sammen og deres interaktion markeres. 

 

NB: If. Rappaport ‘artikuleres’ (dvs. formuleres, omsættes til tegn, gives en form, der kan fattes 

og viderebearbejdes mentalt) i alle ritualer individuelle psyko-fysiske processer ved hjælp af 

offentlige ordener (p. 188: “It may be asserted, however, that in all rituals…”).  Gælder det også 

for stærkt liturgiske ritualer uden megen plads til spontane, selvreferentielle udsagn som fx en 

kristen højmesse? Rappaport vil formentlig mene, at selv her formes den individuelle eksistens 

efter en offentlig ordens kategorier. Selv om den individuelle deltager fx ikke selv måtte opleve 

noget særligt, er selve det blotte faktum, at hans eller hendes krop er til stede og medvirkende 

til, at ritualet gennemføres, en formning; kroppen er blevet en bærer af en ‘offentlig orden’. 

188 V. Performativitet, talehandlinger 

Rappaport trækker på en særlig gren af sprogfilosofien, knyttet til navne som John Austin og 

John Searle, der angår den logiske analyse af talehandlinger. Den væsentligste kategori her er 

“performativ”, dvs. en handling der udføres, når bestemte ting siges under bestemte betingel-

ser. Forenklet kan man sige, at udsagnet ‘Jeg døber dig [skib] Sieglinde’ er en performativ 

sproghandling, nærmere bestemt en faktitiv performativ (dvs. den gør, at noget bliver tilfældet) 

hvis de konventionelle betingelser i øvrigt er til stede, mens udsagnet ‘Skibet hedder Sieglinde’ 

kun er en informativ handling, hvis den rettes til en, der interesseret spørger til, hvad dette skib 

mon hedder. En anden vigtig performativ, også og ikke mindst her i Rappaports sammenhæng, 

er den kommissive (jf. engelsk to commit, ‘forpligte sig’), dvs. en udsigelse, der indeholder et 

løfte, accept af en forpligtelse ( p. 196; 198). 
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Pointen for Rappaport er, at det er sociale konventioner, der er forudsætningen for, at performa-

tiver kan lykkedes, fx at skibet faktisk får navnet ‘Sieglinde’; der må herske konsensus om, at 

navngivning går sådan for sig. [NB: Implicit i Rappaports ræsonnement ligger formentlig, at det 

at acceptere en konvention er at acceptere en lov, en myndighed, der ikke er ens egen; det men-

neske, der accepterer, at skibet nu hedder Sieglinde, har fraskrevet sig retten til selv at bestem-

me, hvad skibet skal hedde; men normalt opleves det at acceptere en konvention jo ikke som et 

voldsomt overgreb på personlig integritet]. Men talehandlingsteorien kan ikke selv forklare, 

hvordan sociale konventioner overhovedet kan dannes ( p. 193f). 

189f Talehandlinger kan lykkedes eller mislykkes; fx kan de parodieres eller opføres på skrømt. Hvis 

de ikke lykkes, er det, fordi de ikke lever op til de sociale konventioner. Ritualer supplerer ofte 

talehandlinger ved at udstyre dem med indeksikale tegn. Skibsdåben suppleres med orkester, 

fint tøj, champagneflaske, der knuses. Dermed vinder talehandlingen i klarhed og i vægt: det 

bliver mindre uklart, hvad der foregår, og begivenhedens betydning bliver understreget. 

191-

194 

VI. Ritualer gør performativer mulige 

Ritualer selv kan være, men behøver ikke at være, performative. En barnedåb er fx performativ; 

men en normal gudstjeneste er det ikke. Men særligt stramt strukturerede ritualer, såkaldte 

liturgiske ordener, er meta-performative. 

 

Ved at underkaste sig en liturgisk orden smelter den, der udfører denne orden, sammen med 

dens meddelelse. Hvis en person faktisk overholder en given liturgisk orden, kan denne person 

ikke forkaste samme orden (så længe den varer). Men en person kan, i hvert fald i princippet, 

undlade eller nægte at deltage i en liturgisk orden. Den aktive deltagelse knytter ritualdeltage-

ren og et konkret ritual sammen på en måde, som fx en myte ikke kan; myten er symbolsk (for-

muleret i sprog eller andre delvis arbitrære tegn) og rummer ikke i sig selv, som fortælling, 

involverethed. 

 

Et ritual rummer altid et meta-signal ud over de signaler, det i øvrigt må indeholde: nemlig det 

signal, at deltageren kan gå ind på sociale konventioner og kan acceptere at opføre sig sådan, 

som andre har bestemt: “The performance of ritual establishes the existence of conventions and 

accepts them ….” (p. 193f). 

 

NB: Man kan sammenligne med begrebet “performativ selvmodsigelse”; fx sætningen: “Denne 

sætning er ikke skrevet på dansk. Den har ikke sat ord og orddele sammen if. normal dansk 

talehandlinger 

konstativ/informativ: 

‘Skibet hedder Sieglinde’ 

performativer 

faktitiv: ‘Jeg døber 

dette skib Sieglinde’ 

kommissiv: ‘Jeg lover 

at være til stede ved 

den festlige dåb’ 

Eksempler på 

talehandlinger 
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syntaks, og den gør ikke brug af et normalt, dansk ordforråd. Sætningen er skrevet med det 

formål at vise, at dansk skriftsprog ikke egner sig til kommunikation, og at man derfor bør und-

lade at bruge dansk sprog.” Signalet er her, at dansk ikke kan bruges; meta-signalet må være, at 

dansk godt kan bruges. 

 

NB: Rappaport bruger i dette og det følgende afsnit gentagne gange termen ‘participere’: ‘at 

være delagtig i’. Termen betegner, at ritualdeltageren selv bliver en del af ritualet, og at en del 

af ritualet er denne deltagers handlinger og ord. Argumentet er, at det hører med til definitio-

nen af et ritual, at det udføres (dets ‘performance’; p. 176); det ‘består’ derfor af dem, der gør 

det. Ved en teaterforestilling participerer tilskueren ikke i stykket (men nok i den mere omfat-

tende begivenhed, som er ‘en teaterforestilling’). Tankegangen og termen ligger i forlængelse af 

Durkheims ide om, at et ‘samfund’ består af de forestillinger, regler og idealer, som en gruppe 

mennesker har og vedkender sig. ‒ Begrebet ‘participation’ går tilbage til Platon: ‘væren’ består 

af alt det værende, og skønhed består af alt det skønne; det skønne er skønt, fordi det har andel 

i, dvs. participerer i, skønhed. Den håndfaste verdens dele participerer mere eller mindre i væ-

ren, skønhed, godhed osv. og varer derfor i længere eller kortere tid og er mere eller mindre 

skønne, gode osv. 

194-7 VII. Accept er ikke tro; forskellige slags konventioner 

 Meta-signalet ved at deltage i et ritual er accept af konventioner, men ikke nødvendigvis ‘tro’ på 

dem. Hvis man accepterer, at skibet hedder ‘Sieglinde’, fordi det er blevet døbt sådan under de 

rette omstændigheder, vil det være meningsløst at spørge, om man ‘tror’ eller ikke ‘tror’ på, at 

det hedder det. Accepten kan være ganske overfladisk og forpligtende for den enkelte på sam-

me tid. 

 NB: Man ‘tror’ heller ikke på, at ‘brød’ faktisk hedder ‘du pain’ på fransk, men man accepterer 

det. If. Rappaports ræsonnement kan man måske forestille sig en religion (eller en ideologi af en 

hvilken som helst slags), der lever, fordi den transmitteres ritualet, også selv om ingen i og for 

sig ‘tror’ på den. (Måske kan man sammenligne lidt med parlamentarisk demokrati, der ofte 

høres forsvaret ikke med inderlig og offervillig overbevisning, men med, at det er den ‘mindst 

ringe’ styreform). 

 Men accept kan hjælpe til at transformere tvivl til tro (p. 195 øverst). Tvivl, usikkerhed, sjusk, 

uhæderlighed osv. hører virkeligheden til. Disse størrelser er ikke i sig selv rent negative (p. 195 

nederst: “… insincerity and the possibility of deceit are intrinsic [essentielle, helt nødvendige og 

naturlige] to the very acts that make social life possible …”). Høflighed, hvide løgne, tvivl og 

forestillinger om, at ting kan være på en anden måde, er essentielle for menneskearten og giver 

den dens store adaptive fordel, for høflighed afbøder konflikter, og tvivl og alternativer åbner for 

nye muligheder under forandrede omstændigheder og i nye kontekster. 

 NB: Rappaport underforstår her et evolutionært-darwinistisk inspireret argumenter: Uden ev-

nen til tvivl om alternativer var menneskearten ikke kommet ud af Afrika endnu, men måtte 

afvente genetiske forandringer, der kunne have gjort nogle individer skikket til et liv andre 

steder end i troperne. 

 Ritualet transformerer det individuelle og private til det fælles og offentlige. Regler, konsensus, 

moralitet er anliggender for en gruppe. Individet kan bevare en indre skepsis, så længe det i det 

ydre følger de fælles regler: “Morality begins with acceptance” (p. 196 øverst). 

(jf. RR Det, der accepteres, er konventioner. Rappaport stiller det spørgsmål, hvordan man overhove-
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126-9) det kan få mennesker til at acceptere konventioner. Ritualer er en måde, hvorpå en konvention, 

en regel, kan sætte sig igennem; men der kan findes andre. Der kan sondres mellem tre måder: 

 

1. Daglig brug: Hvis en regel repeteres tilstrækkeligt hyppigt og er tæt forbundet med den 

umiddelbare, sanselige og pragmatiske verden [NB: jf. Cl. Geertz’ common sense], kan den 

accepteres blot i kraft af sin statistiske hyppighed. Sproglige regler (der jo for de flestes 

vedkommende er rene konventioner) kan tænkes at etablere sig på denne måde. For denne 

type reglers vedkommende kan der normalt også accepteres jævnlige og mindre afvigelser 

fra det statistiske gennemsnit 

2. Ritual: I ritualer etableres konventioner, der ikke er forbundet med en common sense-ver-

den. Kosmologier og store etiske principper kan ikke bekræftes af den umiddelbare erfa-

ring, de bliver normalt ikke bragt så hyppigt på bane, og de kan ikke sætte sig igennem via 

statisk hyppighed. Rappaport foreslår, at den oprindelige måde, hvorpå den type konventi-

oner etablerer sig, har været menneskers deltagelse i ritualer. De opretholdes også ved gen-

tagelse af ritualerne 

3. Magt: Konventioner kan sættes igennem og opretholdes af en central magt (en konge, en 

stat; via love, skrift; institutioner). Denne vej forudsætter et stratificeret samfund, formentlig 

med arbejdsdeling, og dette er et punkt i menneskehedens civilisationshistorie. Rappaport 

antager, at den rituelle form, at deltagerne selv forpligter sig ved at vælge at deltage i ritua-

let, må være en ældre og mere oprindelig form 

 

Ved at etablere og opretholde konventioner er ritualet den oprindelige, ældste og mest basale 

sociale handling.  

 NB: Inspirationen fra Durkheim er tydelig i overvejelsen over opretholdelsen af konventioner 

(selv om der ikke er nogen henvisning): “Usage erodes order (…)” (p. 197, øverst). 

 NB: Der er en tilsvarende parallel til Cl. Geertz (også denne på linje med Durkheim) i forudsæt-

ningen om, at grunden til, at mennesker overhovedet har konventioner, skyldes en genetisk 

underdetermination: ritualet var “ the primordial means by which men, divested of genetically 

determined order, established the conventions by which they order themselves”. (Se Cl. Geertz’ 

“Religion as a Cultural System”, s. 92f) 

 NB: Den ‘Torah-fromhed’ af en slags, som jeg mener at kunne udlæse af David Emile Durk-

heim, genfindes altså her hos Roy Abraham Rappaport. Den er post-moderne eller post-emanci-

patorisk i den forstand, at den ikke som det klassiske moderne spørger efter, hvilke lænker 

mennesker har, og hvordan de kan brydes (Kant: oplysning er, at menneskene aflægger sig 

selvpålagte lænker), men efter, hvilke lænker det vil være bedst, at mennesker påtager sig selv 

(post-oplysning: Når nu de selvpålagte lænker er aflagt, hvilke lænker skal vi så lægge på os 

selv?). Etnografiens popularitet i 1960’erne og 1970’erne har sikkert været afgørende; hvad der 

for den klassiske oplysning var lænker, var her ofte kulørte fjerprydninger og den slags (altså 

kultur). 

198f VIII. Moralitet og ritualets struktur 

Hvis det at deltage i et ritual er at markere over for andre og over for sig selv, at man underka-

ster sig socialitet overhovedet, tilkendegiver man også, at man underkaster sig basal moralitet. 

If. Searle er den basale a-moralske handling den at bryde en selvpåtaget forpligtelse (altså at 

negere en kommissiv performativ talehandling, jf. p. 196).  

 

Moralitet implicerer en vurdering af tingenes tilstand. Hvis en person bryder et løfte, dvs. at et 
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løfte ikke opfyldes, så er der noget ved virkeligheden, der er forkert: Det, løftet gik ud på, er 

ikke tilfældet (‘Du lovede at være her senest kl. 8, men du var her ikke’; ‘Du lovede at overføre 

de 200 kr., du lånte af mig, til min konto, men de er ikke kommet’). Performativer er altså om-

vendte af informative sproghandlinger. Ved informativer måles talehandlingen på virkelighe-

den (passer det, som talehandlingen udsiger), men ved performativer måles virkeligheden på 

talehandlingen (‘Er skibet faktisk døbt Sieglinde?’ ‘Kom du kl. 8, som du havde lovet?’). 

 

Når ritual er det sted, hvor performativer overhovedet kan etableres (dvs. hvor offentlige for-

pligtelser i det hele taget kan formuleres), er ritualet i sig selv en moralsk orden, og ritualet er et 

sted, hvorfra verden kan vurderes. Selve ‘ordens-heden’ i ritualet er en moralsk orden, og når 

der gives en sådan orden, kan verden betragtes som en orden, der kan accepteres eller vejes og 

findes for let. Derfor kan orden, også rituel orden, betegne det rigtige, og løgn kan omvendt 

betegnes med ‘ikke-orden’, som i det indisk-iranske eksempel: ŗta = orden; anrta (an- er negati-

onsartikel, som dansk u-) = uorden = løgn. 

 

NB: Rappaport skelner andre steder mellem forskellige klasser af løgne, hvoraf “vedisk løgn” er 

én. Det er en “vedisk løgn” at bringe uorden i verden ved at bryde med den orden, der bør her-

ske, fx at undlade at opfylde løfter (RR 297). 

199f IX. Ord og krop, form og substans 

En liturgisk orden (fx en typisk jødisk, kristen eller muslimsk gudstjeneste) omfatter typisk dels 

koreograferede kroppe (disse er uundværlige: Det hører med til selve definitionen af et ritual: at 

det skal udføres, jf. “performance”), dels på forhånd fastlagte ord, der skal fremsiges. Kroppene 

bortset fra de ord, der udsiges, er selvfølgelig tavse; men de kan godt meddele noget alligevel; 

og det, de meddeler, meddeles bedre, end hvis det var sagt med ord. Kropslige handlinger 

(“physical  acts”) meddeler selvreferentielle meddelelser bedre, end blotte ord gør. Ord i sig 

selv er ultralette og flyvske; i sammenligning er kroppen tung og ‘vægtig’. (Man lægger jo al-

mindeligvis retorisk ‘vægt’ bag ordene ved at supplere ens ord med ‘kropssprog’). Brug af 

kroppen i et ritual markerer, at den, der deltager i ritualet, siger tydeligere, at vedkommende 

påtager sig ritualets meddelelser for sit eget vedkommende, end hvis det ‘blot’ var sagt med 

ord. At bøje sig i støvet for en hersker helt konkret er en tydeligere og vægtigere meddelelse end 

blot at sige ‘jeg bøjer mig i støvet’.  

 

NB: Den assyriske kong Salmanasser 

III havde næppe stillet sig tilfreds 

den israelitiske kong Jehus ord ale-

ne, som billedet her (fra den såkaldte 

“Sorte obelisk”, nu på British Muse-

um) antyder. Scenen forestiller et 

ritual, men næppe en liturgisk orden 

i egentlig forstand. Det selvreferentielle er i hvert fald mere fremtrædende end det kanoniske 

(der dog ikke er helt fraværende; den vingede sol betegner den assyriske stats- og overgud As-

sur). 

 

I den rituelle, kropslige handling bliver den handlende person ét med sin meddelelse. Medde-

lelsen selv, som den kan udtrykkes i ord, er en form, der får substans af kroppen. I en liturgisk 

orden forholder ordet sig til den agerende krop, som det kanoniske forholder sig til det selvrefe-

rentielle. Den kanoniske meddelelse, ordet, inkarneres i (“incarnates”), får substans af, kroppen. 
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NB: Rappaport griber her til en term fra den kristne teologiske tradition: inkarnation: legemlig-

gørelse, egentlig det at blive til kød (af latin caro: kød). Det gør han efter min mening med rette; 

teologi kan betragtes som en bestræbelse på at tænke abstrakte og principielle forhold, der lig-

ner eller er identiske med Rappaports emner, inden for en enkelt religions begrebslighed.  No-

get teologi er dermed en slags religionsvidenskab; da teologien er ældre end religionsvidenska-

ben, har den drøftet relevante problemstillinger og udmøntet anvendelige begreber, længe før 

religionsvidenskaben blev til. 

200 Skabelse 

En liturgisk orden kan rumme et ‘paradigme’ (her i betydningen ‘eksemplarisk tilfælde’, ‘møn-

stergyldigt eksempel’) på skabelse, hvis ‘skabelse’ vel at mærke opfattes som den proces, at 

noget uformet og ubestemt, en ‘ur-materie’, får form og bliver til noget bestemt. Dette er tilfæl-

det i mange skabelsesmyter, fx Gen 1.  

 

NB: Forløbet er velkendt som forløbet /kaos  kosmos/; Rappaport forstår her kosmos som 

/kaos + form/.  

 

Ritualet kan sammenlignes med skabelse, for ved (1) at samle individers kroppe sammen på et 

bestemt sted og på et givet tidspunkt og (2) koordinere disse kroppes bevægelser (dans, knælen, 

kasten sig til jorden e.l.), opstår der er orden, som ikke tidligere var til stede. Uden for ritualet er 

hver krops forløb mere eller mindre styret af orden eller af tilfældighed; men helheden er kao-

tisk.  

 

NB: Rappaport fortsætter Durkheims argument: overgang fra profan til hellig var jo overgangen 

fra spredthed til samling; men mens Durkheim så selve samlingen og den psykiske ‘varme’, 

som opstod af nærheden, som det vigtigste, tilføjer Rappaport koordinationen, koreograferin-

gen, af kroppene i en liturgisk orden. Durkheims scenarie gjaldt ikke præcis liturgiske ordener, 

der er ‘kølige’ ritualer, men oprindeligt spontane forsamlinger, der minder mere om revolutio-

nære gadeoptøjer end om en katolsk højmesse. Men Durkheims scenarie dukker op nedenfor, 

hvor effervescens fortolkes som ‘numinøsitet’. 

 

NB: Umiddelbart synes Rappaports model at være den modsatte af Turners, hvor det stive sam-

fund (“Structure”) jo i initiationsritualet (ikke nødvendigvis i alle ritualer) afløses af liminalite-

ten. Her synes ‘kaos’ og ‘kosmos’ at være fordelt omvendt, idet kaos og kosmos snarest fore-

kommer at relatere sig til hhv. ritual og dagligliv. Vi har dermed et tilsyneladende paradoks (vi 

husker, at ‘a : b :: x : y’ skal læses: ‘a forholder sig til b, som x forholder sig til y’): 

 

 Turner:  dagligliv : ritual :: kosmos : kaos 

 Rappaport: dagligliv : ritual :: kaos : kosmos 

 

Flere ting skal dog tages i betragtning: (1) Turners model gælder ikke alle ritualer, men kun 

initiationsritualer. (2) Det kaotiske aspekt af liminaliteten er nok det mest fremhævede i Turners 

beskrivelse af liminaliteten; men han understreger dog også det stive og hårde hierarki, der ofte 

også gælder: forholdet mellem initiationsledere og neofytter. (3) Initiationsritualets ‘kaotiske’ 

moment er indlejret (‘embedded’) i en liturgisk orden (jf. dets analoge karakter: ikke-længere 

levende og endnu-ikke-født); ritualets kosmos kan altså i sig selv rumme et kaos. (4) Om daglig-

livet skal betragtes som kosmisk (Turner) eller kaotisk (Rappaport), er strukturelt betinget, for 

det afgøres af den kontrast, det indtager i forhold til ritualet: dagliglivet er mere kaotisk end en 

stiv liturgisk orden, men mindre kaotisk end en kaotisk initiation:  
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orgie højmesse 

dagligdag 

varm 

kaos 

kold 

kosmos 

ikke-ritual 

(profan) 

ritual 

(hellig) 

lunken 

 

 

Hvilket kan bringe en til at foreslå en sondring mellem ‘kolde’ og ‘varme’ ritualer, svarende 

nogenlunde til forholdet mellem orgie og højmesse. De adskiller sig begge markant fra normal 

dagligdags praksis (der her er ‘lunken): i orgiet hæves temperaturen, i højmessen sænkes den: 

 

I så fald kan Rappaports parallelisering mellem dagligdag og ritual (i betydningen liturgisk 

orden) fastholdes (den liturgiske orden er kosmisk i forhold til en relativt kaotisk dagligdag), 

samtidig med, at det modsat også kan hævdes, at ritualet kan rumme et paradigme på skabel-

sesordenens, kosmos’, undergang, hvis ritualet ikke er en liturgisk orden, men et orgie. 

202 Subjekt-prædikat (S-P) 

Subjekt-prædikat-relationer henhører under logikken og grammatikken; de angår udsagn, når 

noget siges om noget, dvs. når noget tillægges en kvalitet: ‘æblet er grønt/rundt/ friskt/sundt’. 

(Egentlige verbale sætninger rummer også en S-P-relation: I ‘Solsorten spiser æblet’ er ‘solsor-

ten’ S, ‘spiser æblet’ er P).  Også her får noget ubestemt: subjektet, tillagt en form: prædikatet, og 

i den forstand kan alle udsagn siges at ‘indeholde et paradigme på skabelse’. (Eller omvendt 

kan en skabelsesmyte siges at være et stort, udfoldet S-P-udsagn: ‘verden’ [S] ‒ ‘er skabt af Gud, 

idet han først sagde, at der skulle være lys, derefter at der skulle være en himmelhvælving…’ 

[P]).  

 Men alle sådanne udsagn, der sammenfører en ubestemt materie og en given form og der-

med lader tingen træde frem, er skrøbelige. For af den blotte mulighed, at de kan lade sig sige, 

åbnes straks for muligheden af, at udsagnet negeres (‘Nej, æblet er ikke grønt’), eller at der ud-

siges et alternativt udsagn: ‘Æblet, er rødt/stødt/sprøjtet/fuld af sukker og dermed fedende’; og 

kan der fortælles én skabelsesmyte, kan der også fortælles en konkurrerende: ‘Verden er blevet 

til, idet der ud af det ferske og det salte vand opstod de ubestemmelige væsener Lahmu og La-

hamu, og disse frembragte himmel og jord, der frembragte himmelguden, der…” Muligheden 

for at tænke og udsige alternativer er helt afgørende, for uden den mulighed kunne menneske-

ne ikke ændre deres liv så hurtigt, som de kan (de ville som sagt have været henvist til geneti-

ske ændringer, der normalt foregår over meget lange tidstræk). Men den rummer også i sig 

muligheden for opløsning af en hvilken som helst menneskelig orden, fordi enhver sådan orden 

kaos kosmos 

initiation liturgisk orden dagligliv 
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er konventionel, båret af en gruppes fælles forståelse af udsagnene. 

 

NB: Spekulativt kan man sige, at selv forbindelsen mellem udtryk og indhold i et ord er skrøbe-

ligt. Intet i naturens verden tvinger os til at forbinde noget bestemt med en given lydkombinati-

on. Sprog forener ikke kun mennesker, de adskiller dem også. Nationalsprog, gruppesprog, 

jargon, slang sikrer mulighed for kommunikation indadtil (alle vi danskere, akademikere, unge 

under 25) og hæmmer kommunikation udadtil (jer ikke-danskere, ikke-akademikere, gamle 

over 25). 

 

Al symbolsk kommunikation er dermed skrøbelig og i princippet udsat for alternativ og forvir-

ring (Babel) (jf. Durkheims erosion af en given moral: Symbolsk kommunikation henhører un-

der moralen, fordi den er underlagt regler, der bæres af en gruppes konventioner). Symbolsk 

kommunikation forholder sig til naturens orden, som det uendeligt skrøbelige forholder sig til 

det vedvarende og urokkelige. I liturgiske ordener opereres der så med en slags sprogbrug, der 

er ejendommelig ved altid (tilnærmelsesvis) at være den samme. Ved at ‘være den samme’ hæves 

en lille del af sproglig kommunikation ud af den daglige brug, hvor de menneskelige ordninger 

er underlagt erosion, og antager skikkelse af noget, der er så ca. så uforanderligt som naturens 

orden. Denne særlige sprogbrug kalder Rappaport for “the word”. Ordet er selvfølgelig sprog, 

symbol, og dermed konventionel og dermed skrøbelig og udsat for erosion; men det virker så 

urokkeligt og uforanderligt som naturens orden. 

 

NB: Strukturalistisk ville man her tale om en mediering: en tredje term forener kvaliteter fra to 

adskilte realitetsfelter ‒ her forener the Word symbolicitet og uforanderlighed, uden hverken 

det normale sprogs konventionalitet eller naturens materialitet: 

 

202 Skabelsmyte (igen) 

Skabelsesmyten foretager en lignende operation, når den lader verdens naturlige orden udgå 

fra en guddommelig beslutning og befaling (“Og Gud sagde: ‘Der skal være lys!’ Og der blev 

lys.”) Det materielle, ikke-konventionelle og uforanderlige udledes af det immaterielle, konven-

tionelle og foranderlige. Vigtigere er imidlertid det modsatte forhold: Når det naturlige bliver 

funderet i det konventionelle, bliver det konventionelle også funderet i det naturlige; den kon-

ventionelle orden (med dens lethed og foranderlighed) antager skikkelse af en orden lige så 

urokkelig og ikke-konventionel som naturens. 

natur: materialitet og 

uforanderlighed 
sprog : symbolicitet 

og foranderlighed 

the Word 

uforanderlighed symbolicitet 
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prædiken liturgisk sprog 

liturgisk orden daglig kommunikation 

(blød, kontekstaf-

hængig) 

(stiv, kontekst-

uafhængig) 

 

202-

206 

X. Liturgiske ordener vs. dagligsprog 

Sproglig kommunikation indgår normalt i en liturgisk orden (men der kan jo tænkes et strengt 

reguleret ritual, hvor der ikke siges eller læses noget). Anvendelsen af sproget i en liturgisk 

orden adskiller sig markant fra daglig kommunikation. Sproget i dagligdagen tenderer i retning 

af maksimalt føjelighed og bøjelighed efter kontekst og situation; udsagn kan modificeres, der 

tages forbehold og udtrykkes tvivl osv. Sproget i en liturgisk orden er typisk helt anderledes. 

Det er fastlagt på forhånd, og derfor kan det repræsentere det uforanderlige. En daglig kommu-

nikation, der ikke tager hensyn til kommunikationspartnerne (fx når nogen taler voksensprog til 

børn, dansk til udlændige, akademisk jargon til ikke-akademiske familiemedlemmer), betragtes 

som forkert, urimeligt, arrogant. Men en liturgisk kommunikation, der afviger fra det på for-

hånd fastlagte, betragtes på sin side som kættersk. ‘Patologi’ i daglig kommunikation er ikke at 

variere sproget; ‘patologi’ i liturgisk kommunikation er netop at variere sproget. 

 

NB: Fx er de Bibeltekster, der skal læses op og prædikes over i en dansk folkekirkelig gudstjene-

ste, fastlagt i to “tekstrækker”, hvoraf første går tilbage til oldkirken; trosbekendelsen, den apo-

stoliske og den aronitiske velsignelse, formularerne ved dåb og nadver osv. er altid de samme; 

det samme gælder de indledende og afsluttende bønner, som præsten fremsiger (de såkaldte 

“kollekter”) og som en repræsentant for menigheden fremsiger (“indgangsbøn” og “udgangs-

bøn”). Det sprog, der ikke kan laves om på, er et sprog, der er maksimalt ufleksibelt, og som 

ignorerer og er totalt u-sensitivt i forhold til kontekst og situation. Hvis der skal ske en medde-

lelsesoverførelse overhovedet, er det her altså ikke meddelelsen, der skal føje sig efter de kom-

munikerende mennesker, men menneskene, der skal føje sig efter meddelelsen. 

 

NB: I jødiske, kristne og 

muslimske liturgier er 

dagligsproget imidlertid 

også indlagt (‘embedded’) 

i den liturgiske orden selv 

som prædiken. Mens al 

anden tale normalt er 

mere eller mindre fastlagt 

og dermed kontekstuaf-

hængigt, er idealet for en 

prædiken formentlig, at 

den bør være maksimal kontekstsensitiv. En prædiken er en konkret prædikants meddelelse til 

konkrete tilhørere i en konkret konstellation af tid og rum: på dette sted, her og nu. Prædikenen 

er ideelt set original: det er den bestemte prædikant, der er dens forfatter eller ophav. Idealet om 

originalitet giver mening, hvis det forbindes med kommunikationens ikke-gentagelighed. Flyt-

ter man sig i tid og rum, eller ændrer man i kommunikationspartnerne, er situationen en ny, og 

prædikenen bør derfor i princippet nyskrives. At der holdes en prædiken, er rituelt, fordi det er 

Kultur Natur 

konventionalitet 

ukonventionalitet 
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bestemt af den liturgiske orden; men prædikenens indhold er ikke rituel; i denne vesterlandske 

tradition åbner det liturgiske rum sig altså for et stykke indlejret ikke-ritual (indtil ritualet tager 

over igen).3 

 

Forskellen mellem dagligsproglige meddelelser og liturgiske meddelelser består også i tre andre 

dimensioner. Liturgiske meddelelser er typisk dels ‘tungere’, dels semiotisk mere komplekse, 

dels samtidige. 

 

‘Tungere’: Liturgiske meddelelser formidles typisk ikke kun i sprog, dvs. ved symboler, men 

også ved de to andre tegntyper, ikoner og indekser. Gestik, genstande, rumindretning (billeder, 

skulpturer, farver, tekstiler) osv. supplerer de meddelelser, der formuleres med symboler. I 

kraft af deres håndfasthed og materialitet besidder sådanne tegn ikke kun en varighed, som et 

talt ord ikke kan have, men ved deres substantialitet (p. 204: “liturgical signs are often substan-

tial”) kan de sanses af andre sanser end høresansen (de kan ses, evt. føles, i nogle tilfælde lug-

tes), og de tilhører den fysiske og dermed naturlige verden. 

 

NB: Et krucifiks ‘varer’ meget længere end en udtalt bøn, og det vejer også mere. 

 

Semiotisk mere komplekse: Liturgiske tegn kan kombinere alle tre tegntyper: symboler, indek-

ser og ikoner.  

 

NB: Semiotisk kompleksitet er ikke kun et liturgisk fænomen. En typisk dansk folkekirkelig 

altertavle af ældre dato fx vil typisk rumme et maleri af fx korsfæstelsen (ikon) og et Bibelcitat 

(symbol), og det hele vil henvise til hele troslæren (indeks). 

 

Samtidighed: Daglig kommunikation er normalt lineær: talte ord følger på hinanden i sætnin-

gen, og sætningerne følger på hinanden i kommunikationssituationen (og det samme gælder 

bl.a. alfabetisk skrift). Liturgiske meddelelser er ofte simultane, dvs. de siger flere ting samtidig. 

Det simultane er det flertydige, og det flertydige er vanskeligere at afkode (forstå) end det enty-

dige. Til gengæld er det betydningsmæssigt rigere. Typisk opsamler et rituelt tegn [“ritual 

sign”, p. 204; Rappaport kunne vel have sagt “liturgisk tegn”?] en række betydninger, uden at 

det er (eller: behøver at være?) klart, hvilket af disse der er det vigtigste. Den betydningsmæssi-

ge fortætning [udtrykket ‘fortætning’ henter jeg fra Freuds drømmetydning; det gengiver vist 

Rappaports tanke her] kan blive så stærk, at tegnets betydning bliver ineffable, uudsigelig. 

                                                           
3  Jeg har skrevet en gudstjenesteanalyse om denne relation: “Teologi, mytologi, ritual – Gudstjenestens tre niveauer”, 

Religion 1, 1996, 53-63. 



 20 

 NB: Dette gælder formentlig ikke kun overlæssede tegn med 

stærkt ikonisk indslag, som nedenstående altertavle, men for-

mentlig også meget aktuel kirkekunst, som går den modsatte vej 

og reducerer det ikoniske radikalt.4   

 

 NB: Man kan klassificere strømninger inden for en enkel religion ved at sammenligne anven-

delse af liturgiske tegn og disses semiotiske indretning, fx den maksimal ikoniske tegnbrug i 

græsk-ortodokse og delvis i romersk-katolske kirker over moderat brug i ældre lutherske kirker 

og til et militant fravalg af det ikoniske i traditionelle calvinistiske kirker. Eksemplet her fra 

Hald kirke viser en anden dimension: ‘intern religionspluralisme’ i form af tegnets interne po-

lemik, hvor en militant anti-ikonisk og anti-helgendyrkelsesprotestantisme søger at dementere 

det ikoniske tegn, der ikke desto mindre får lov at stå.5 

 

204f (Klarlæggelse af, at der findes andre brug af begrebet ‘symbol’ end den Peirceske, som Rappa-

port har valgt at følge). 

205f Når mange betydninger bringes sammen og får fysisk virkelighed som en konkret, håndfast 

genstand, giver tegnet virkelighed til det, det betegner [Rappaport siger “symbol” her, men det 

kan ikke være i hans egen snævre forstand, eftersom han også taler om tegn, der er både ikoni-

                                                           
4 Som fx Hein Heinsens hængende skulptur og Stig Brøggers malerier i  Gug kirke (ved Aalborg): 

http://www.gugkirke.dk/default.asp?kategori1=3c&id1=168&id2=218 (set 14.05.07). 
5 Fra Hald kirke (mellem Randers og Mariager). Tavlen er fra 1500. Under de tre hovedfigurer Maria med Jesusbarn, 

Gudfader med den døde Kristus og Skt. Morten står hhv. “Imperialissi[m]a v[ir]go ma[r]ia”,“Sanctissi[m]a deitas et una 

vera deitas” og “Sanctus martinus”; de tres respektive glorier er beskrevet, Marias således “Sancta Maria ora pro nobis”. 

På stykket under tavlen (‘predellaen’) er der senere tilføjet: “Maria hörer eÿ vor Bön, vi kun tilbede hendes Sön”, “Den 

usÿnlig Gud vi ære, Billeder vi kand undvære”, “ St. Mortens Billede her maa staa, Apostles Ord vi bÿgge paa”. Se: 

http://asp.altertavler.dk/ (set 14.05.07). 

http://www.gugkirke.dk/default.asp?kategori1=3c&id1=168&id2=218
http://asp.altertavler.dk/
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ske, indeksikale og symbolske; han må mene ‘tegn’]. Tegnet er mere konkret end de sager, det 

betegner, og derfor lettere for en bevidsthed at knytte til ved: “It is easier to operate upon sub-

stantial representations than insubstantial significations”. 

 

NB: Forholdet her synes at være det samme, som gælder alment for metaforer if. Lakoff & John-

sons teori6: at metaforer generelt afbilleder en mere abstrakt betydning på en mere konkret be-

tydning: I ‘Kærlighed er krig’, ‘Jeg er nede i kulkælderen i dag’, ‘Du er en sveske’ er krig, kul-

kælder og sveske mere konkrete ting, som er nemmere at forestille sig end abstrakte kvaliteter 

som kærlighed, depression, tjenstvillighed. Tilsvarende er ‘Ørneklan med alt, hvad det indebæ-

rer af særlige hellige genstande, fester, tabuer, familieregler osv.’ , nemmest at betegne, forstå og 

huske vha. et emblem. Jf. allerede Durkheim, der kunne sige det samme enklere (Elementary 

Beliefs, p. 221).: “The thing itself [in casu: klanen, ‘samfundet’] is difficult for the mind to com-

prehend (…) We can comprehend these feelings only in connection with a concrete object whose 

reality we feel intensely”. 

206 Ikke ‘afspejling’ 

Den typiske kompleksitet i et liturgisk tegn udelukker også, at det normalt vil være en ‘afspej-

ling’ (klassisk marxistisk: en forvrænget, mystificeret gengivelse) af forhold i en anden orden, fx 

en social eller en psykologisk struktur. Liturgiske tegn har normal et egetliv, og de repræsente-

rer frem for alt sig selv. 

 

NB: Jf. Durkheim, Elementary Forms, 426: “Collective consciousness is something other than a 

mere epiphenomenon of its morphological base [altså fx et socialt klassesystem] (…) If collective 

consciousness is to appear, a sui generis synthesis of individual consciousnesses must occur. The 

product of this synthesis is a whole world of feelings, ideas, and images that follow their own 

laws once they are born (…) Indeed, the life thus unleashed enjoys such great independence 

that it sometimes plays about in forms that have no aim or utility of any kind, but only for the 

pleasure of affirming itself. I have shown that precisely this is often true of ritual activity and 

mythological thought”. 

                                                           
6 George Lakoff & Mark Johnson, Metaphors We Live By, U of Chicago P, Chicago 1980. 
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206 Liturgiske ordener binder sammen, hvad normalt sprog adskiller 

Normalt sprog tenderer i retning af at etablere skel og differentieringer. Da symbolerne er rent 

konventionelle og arbitrære, kan der laves så mange af dem, som man orker, og de kan bruges 

til mere og mere minutiøse adskillelser. En liturgisk orden ignorerer typisk disse forskelle og 

rubricerer i stedet groft, anskueligt og letfatteligt. Dermed binder den liturgiske orden også dét 

sammen, som skilles ad i den dagligdags praksis. 

NB: Billedet her kunne tages som eksempel på et liturgisk fortættet tegn, der 

ikke kan reduceres til en bestemt betydning, som ikke afspejler nogen bestemt 

social eller psykologisk orden, og som virker som en betydnings- og billedver-

den sui generis, der i høj grad lever sit eget liv. Det signalerer givetvis hierarki og 

orden og propaganderer for kirken som magtinstitution. Det hævder uden tvivl, 

at rigdom (Skt. Clemens, pave, til venstre) og fattigdom (Johs. Døber, til højre) 

kan forenes; men det markerer dermed også, at der ligger en reel konflikt inden 

for ideologien selv: organiseret kirke vs. fattigdomsidealer; biskoppelig magt vs. 

løsgående franciskanere; rige vs. fattige. Men hvilket køn dominerer? Og hvis 

der er tre livsformer repræsenteret: gejstlighed med cølibat, familie med seksua-

litet og generationsfølge, og liminal præ-hippie-eneboerudmeldthed af samfun-

det (de to ‘ekstreme’ omgiver den normale ‒ som samtidig er den mest guddom-

melige og dermed ‘mere ekstrem’ end de to andre…), hvilket er så det mest cen-

trale? Dertil kommer alt muligt andet, der skal vises eller bliver vist: teologisk 

program, domkirkens eller biskoppens rigdom og luksuskonsum, stil- og mode-

bevidsthed, fromhedspraksis (bl.a. helgendyrkelse), vidtløftig mytedannelse, 

osv. 

 
[Billedet er fra Århus Domkirkes højalters centralfelt; de tre er fra højre til venstre (skal 

feltet læses i en retning?) Johs. Døber, ‘Anna selvtredje’, dvs. Marias moder Anna, Maria 

selv og Jesus som spædbarn, og pave Clemens. Billedet er fra 1479; det er lavet af et værk-

sted i Lübeck, et datidigt centrum for højkvalitetskirkekunst. Fra http://asp.altertavler.dk/ 

(set 14.05.07).] 

 

http://asp.altertavler.dk/
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NB: I religiøse liturgier gælder fx kun grove relationer som gejstlighed vs. lægfolk, retfærdige 

vs. syndere, rettroende vs. vantro, mænd vs. kvinder, ugift vs. gift, levende vs. død, ukonfirme-

ret vs. konfirmeret, mens forskelle i erhverv, indkomst, strafferegister, bopæl, tøjkode, højde og 

drøjde, smag vdr. musik, boligindretning, sko, vin, havegrills osv. osv. vil være irrelevant. Dette 

gælder for alle liturgiske ordener, ikke kun religiøse. Ved nationale, rituelle begivenheder hæv-

des eller sættes en enhed og en sammenhæng, der ikke er evident i det daglige liv: Vi er alle 

danskere/århusianere. ‒ Der er her tale om tendenser; i gamle dage var der særlige pladser i 

kirken for herskabet, og i dag er der særlige VIP-pladser på fodboldstadionet. 

 

NB: Ved at tale om, at den liturgiske orden ‘binder sammen’ (bind together), spiller Rappaport 

måske på den mulige etymologi i ordet ‘religion’: af latin re-ligare, ‘at binde sammen’ (religo: ‘jeg 

binder sammen’).  

 

NB: Forholdet mellem liturgisk orden og dag-

ligsprog er if. Rappaport altså forholdet mel-

lem det ene og de mange, svarende til forhol-

det mellem det uforanderlige og det forander-

lige. Man fornemmer en vis platoniserende 

tone… (forskellen til platonisme er, at i denne 

er forholdet ‘ontologisk’, dvs. det handler om 

den virkelige verden; hos Rappaport består 

forholdet imellem to lige menneskeskabte 

måder, hvorpå en gruppe kan skabe og bruge 

tegn og betydning). 

207f XI. Hierarkiske dimensioner i liturgiske ordener 

Liturgiske ordener kan være mere eller mindre tæt på dimensioner af verden uden for den li-

turgiske orden, fx den politiske, sociale, økonomiske, psykologiske. Fx vil en katolsk messe eller 

en synagogegudstjeneste være domineret af (kanoniske) udsagn vdr. kosmologi, det guddom-

melige, en universel historie, mens udsagn tilhørende andre ordener vil være marginale eller 

helt fraværende. 

 

NB: Forskellen mellem liturgiske tekster og prædiken i den jødisk-kristne-muslimske tradition 

bliver ofte brugt til at fremsætte udsagn, der hører til forskellige ordener. Prædikenens formål 

er gerne at forbinde de kosmologiske etc. (kanoniske) udsagn med den oplevede virkelighed 

uden for den liturgiske orden. 

liturgisk 

orden 

daglig-

sprog 

tilstand rum 

uforan-

derlig 

én 

foran-

derlig 

mange 

evig 

timelig 

tid 
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En biskop med frille føres til Helvedsgabet, hvor 

der allerede befinder sig en pave og en kardinal 

(eller en lærd?). Religionens eller kirkens tro-

værdighed står og falder ikke med denne og hin 

konkrete paves, biskops, lærdes personlige kva-

liteter og livsførelse (Kalkmaleri fra Vrå kirke, 

ca. 1510; fra http://vraa.folkekirken.dk/ (set 

16.05.07) 

 

 

Ritualer kan naturligvis godt direkte tematisere politiske, sociale osv. temaer. Men der består 

oftest et hierarkisk forhold mellem de kosmologiske etc. og de politiske etc., sådan at de politi-

ske etc. henviser til de kosmologiske etc., men ikke omvendt. Ved en salvning af en sakral kon-

ge legitimeres kongedømmet generelt og denne bestemte konge af den kosmologiske orden; 

men den kosmologiske orden (der er evig, uforanderlig, ubevægelig) består med eller uden 

sakralt kongedømme og en bestemt sakral konge. I romersk-katolsk regi ville kroning finde sted 

inden for rammerne af en messe, ligesom en barnedåb i en dansk folkekirkelig sammenhæng 

normalt er indlejret i en almindelig gudstjeneste. 

 

De ultimativt hellige postulater (USP’er: ultimate sacred postulates) er altså hierarkisk overordne-

de de mere konkrete, punktuelle og dermed mindre hellige postulater (som at denne eller hin 

konge, kejser, skulle være indsat af Guds nåde). 

 NB: I Rappaports mere udfoldede teori i RR får 

forskellen mellem det mere og det mindre vedva-

rende i de hellige postulater en vigtig systemteo-

retisk begrundelse. En religion (og en kultur) kan 

som system bestå over tid, hvis det kan rumme 

både mindre og mere variable elementer. Det 

relativt invariable sikrer systemet genkendelig-

hed og identitet; det relativt variable sikrer sy-

stemet evne til adaption, dvs. evne til at indpasse 

sig i forskellige kontekster. Hvis sakralt konge-

dømme havde hørt til kristendommens ultimati-

ve postulater, ville kristendommen have haft det 

svært i samfund med andre politiske styreformer, 

og hvis det havde været en del af trosbekendel-

sen for katolsk kristendom, at Napoleon var kej-

ser, ville katolicismen ikke have overlevet 1815. 

Men kristendom (og mange andre religioner) 

klarer sig under mange forskellige styreformer. 

 

 XII. Det hellige: definition 

Liturgi 

kosmologi 

mytologi 

teologi 

Daglig erfaring 

politik 

social orden 

økonomi 

psykologi 

Prædiken 

http://vraa.folkekirken.dk/
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De ultimativt hellige (og kanoniske) postulater angår det urokkelige, det med størst autoritet. 

Til gengæld har de mindst berøring med den konkrete politiske, sociale, psykologiske osv. vir-

kelighed. De er dermed mindre udsat for kritik, for de kan ikke benægtes ved at blive sammen-

holdt med noget i den erfarede virkelighed. Til gengæld kan de heller ikke bekræftes eller be-

grundes ved at blive sammenlignet med den erfarede virkelighed. De er altså hverken verificer-

bare eller falsificerbare, og dog betragtes de af dem, der holder fast ved dem, som indiskutable. 

Dette er Rappaports definition på det hellige (the sacred). 

 

NB: Rappaport skelner mellem the sacred (det hellige) og the Holy (det Hellige). Det hellige, 

som talen er om her, er en mere snæver kategori, der består i sproglige udsagn af en bestemt 

type. Det Hellige er mere omfattende og rummer bl.a. det hellige (jf. p. 211). 

 

(Hellige) udsagn i en liturgisk orden er informationsløse, for så vidt de ikke eliminerer nogen 

konkret tvivl eller besvarer noget konkret spørgsmål; de er (tendentielt) tale, der fremsættes 

uafhængigt af tid, sted, tilstedeværende personer og deres aktuelle tilstande. Men ved at være 

invariante signalerer de til gengæld ‘sikkerhed’, certainty, (overhovedet). De markerer, at der 

givet noget i verden, der står fast, og som ikke kan (eller bør) betvivles. 

 

Sådanne udsagn behøver ikke i sig selv at involvere et indhold, der angår kosmologi eller det 

guddommelige; men de leder naturligt til antagelser eller forestillinger, der vedrører det kosmo-

logiske og/eller guddommelige, for liturgien, der selv er (tendentielt) uforanderlig, signalerer en 

essentiel dimension ved kosmos og det guddommelige, nemlig just det uforanderlige, beståen-

de, sikre. Tilsvarende er de ord, der udsiges som del af en liturgisk orden, frigjort fra de konkre-

te individer, der udsiger dem; for i modsætning til normale, dagligsproglige udsagn er de, der 

udsiger dem, kanaler, redskaber, for udsagnene, men ikke subjekterne, der selv har frembragt 

dem. At det forhold, at der findes (tendentielt) uforanderlige udsagn (der i sig selv er vægt- og 

masseløse), der kan gentages af konkrete, forgængelige mennesker, følger ikke med logisk nød-

vendighed, at der også findes uforanderlige og vægt- og masseløse oprindelige udsigere og 

afsendere af disse udsagn (guder, ånder). Men det gør det nærliggende at antage, at disse fin-

des. Og at der overhovedet findes en symbolsk og altså menneskelig, ikke jordisk-naturlig, 

uforanderlig orden, ligger en social kontrakt nær, for en social kontrakt, der er forudsætningen 

for menneskeligt liv (menneskeligt liv forudsætter et minimum af konsensus, fx om visse ords 

betydning), sætter selv, at der kan findes noget, der er menneskeskabt og dog uforanderligt. 

 

NB: Ved at udsige liturgiske udsagn kommer liturgiens deltagere til at varetage en funktion, der 

kendes fra den religiøse forestillingsverdens engle (dvs. ‘budbringere’: både det hebraiske 

mal’ak og det græske angelos betegner jo i sig selv ikke guddommelige væsener, men væsener 

med en bestemt, kommunikativ funktion) eller profeter (græsk prophethes: en der ‘for-kynder‘, 

‘siger frem’). 

210f Dagligsproget indebærer (som sagt tidligere) enorme kommunikative muligheder (i forhold til 

hvad dyr har til rådighed). Men dagligsprog indeholder også muligheden for bedrag, løgn, 

alternativ, og ‘Babel’, dvs. forvirring og misforståelse. Mennesker kan altså i princippet lynhur-

tigt bygge nye systemer op (hvor lang tid tager det at danne en ny religion?), og lynhurtigt ned-

bryde dem igen. Over for de enorme potentialer og de indbyggede risici i dagligsproglig kom-

munikation afviger liturgiske ordener som kommunikationssituationer i to retninger samtidig 

fra dagligsproget: 

 

(1) en liturgisk orden gør stærk brug af selvreferentielle meddelelser (en liturgisk orden er jo et 
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ritual, og til ritualer hører jo essentielt, at de udføres, jf. performance) formuleret igennem 

ikke kun symboler, men også indeksikale tegn; 

 derved forankres det, der siges med sprog, dvs. symbolsk og derfor ‘vægtløst’, i en kropsligt 

nærværende, materiel her-og-nu-hed, hvor forholdet mellem den, der siger, og det der siges, 

bliver synligt og tæt (og dermed også sværere at rende fra) 

(2) at helliggøre nogle af de rent symbolsk-sproglige udsagn; 

 derved gives disse udsagn en aura af uforanderlighed og indiskutabel autoritet (“the Word”, 

p. 210, jf. p. 202) og beskyttes derved imod løgn og Babel 

 

Menneskelige samfund kan derfor antages at være kommet i stand i mødet mellem ritual og 

meddelelser vha. symbolske tegn. Ritual som sådan er ikke en specifik menneskelig foreteelse; 

dyrearter kan også have ritualer, men disse er kun kropslige og kun selvreferentielle (dette 

punkt udfoldes ikke her i artiklen, men forudsættes bl.a. p. 179: “all rituals, both human and 

animal”). Symbolske tegn derimod er specifikt menneskelige: de er meget lidt eller slet ikke 

kropslige og de kan være ikke kun selvreferentielle, men også være ‘andet-referentielle’, dvs. 

referere til noget andet end dem, der kommunikerer. Ritualer er (relativt) uforanderlige; symbo-

ler er ekstremt foranderlige (lette at ændre, misforstå, misbruge…). Det oprindelige menneskelige 

ritual opstår, da et lille udvalg af symboler trækkes ind i det dyriske ritual og derved får en 

status af uforanderlighed, der er sammenlignelig med det dyriske rituals.  

 
 

Se p. 211: “[The Word] emerged phylogenetically as some expressions drawn from the burgeon-

ing language of earlier hominids were absorbed into, and subordinated to, the invariance of 

already existing nonverbal rituals”. 

 

Ritualet er den basale, humane handling, fordi ritual som sådan er dels før-menneskelig, dyrisk, 

kropsligt, dels uforanderlig og ikke-konventionelt. Enhver menneskelig orden (kultur, religion, 

ideologi….) forudsætter konvention (enighed, konsensus, blandt en gruppe mennesker). Kon-

vention etableres og bevares ved at blive bundet til et ritual.  I og med denne binding helliggø-

res konventionen, dvs. den bliver relativt slidstærk i forhold til nedslidning og angreb. 

211-

214 

XIII. Det numinøse 

Helliggørelse er noget, der sker med en (lille) klasse af udsagn. I ritualer sker der imidlertid 

typisk mere med deltagerne: deres følelsesliv bearbejdes også. Denne dimension kalder Rappa-

port det numinøse. Det hellige og det numinøse udgør sammen det Hellige, the Holy. Det numi-

nøse finder Rappaport også i Turners begreb om communitas og Durkheims begreb om efferve-

scens.  

 

Ritual:  

dyrisk, 

kropsligt, selvrefe-

rentielt 

Symbol: 

menneskeligt 

ikke-kropsligt, 

både selv- og andet-referentielt 

 

helliggørelse 

Liturgisk orden 

Ordet 

daglig kommunikation 
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Holy / Hellig 

sacred / hellig numinous / numinøs 

NB: Med the Holy udnytter Rappaport, at engelsk rummer to kvasi-synonyme begreber, sacred 

og holy. Sacred går tilbage til latin sacer, mens holy går tilbage til det germanske ord, som på 

dansk er blevet til ‘hellig’. I etymologien 

til holy ligger også betydningen ‘hel, hel-

hed’. Engelsk whole og dansk ‘hel’ kom-

mer af samme ord som holy, hellig. Rap-

paports definition, der gør holy til over-

begreb og sacred til underbegreb, er hans 

egen. 

 

NB: Termen ‘numinøs’ henter Rappaport fra den tyske protestantiske teolog og religionsforsker 

Rudolf Otto (1868-1937), der indførte det i sin bog Das Heilige (1917). Begrebet ‘hellig’ implice-

rede if. Otto et moralsk indhold (som i ‘hellig pligt’), og Otto ville beskrive et fænomen, som 

mennesker kunne erfare, og som bevirkede en ambivalent følelse af noget fremmed og magt-

fuldt, der var både skræmmende og fascinerende ‒ uden at der i beskrivelsen af dette fænomen 

skulle indgå nogle forhåndsantagelser af, hvilke rationelt-sproglige fortolkninger der kunne 

anlægge på fænomenet. Otto var altså ude efter en slags ur-religiøs erfaring forud for enhver 

teologisk eller etisk fortolkning, forud for enhver sprogliggørelse eller eftertanke. Otto udmøn-

tede derfor et nyt ord, ‘numinøs’ (adjektiv dannet ud fra det latinske substantiv numen, ‘gud-

dommelig vilje, majestæt’). Otto brugte begrebet ‘numinøs’ både for det erfarede fænomen selv 

(det numinøse som noget objektivt) og for den følelse, erfaringen medførte i det menneske, der 

gjorde erfaringen (det numinøse som noget subjektivt). Otto betragtede de forskellige religioner, 

teologier, ritualer osv. som forskellige, kulturelle kodninger og viderebearbejdelser af erfaringer 

af det numinøse. Det numinøse forholder sig til det teologiske og moralske som det primitive til 

det civiliserede; det numinøse var fuldt af liv, men også tendentielt barbarisk, mens det teologi-

ske og moralske var udtryk for kultur og refleksion, men også tendentielt livløst, dvs. uden op-

levelsesværdi, tørt, kedeligt, uengagerende. Ottos praktiske interesse som teolog var at arbejde 

for, at protestantisk gudstjeneste blev sådan indrettet, at den kunne give plads til det numinøse 

og ikke lod rationelle og moraliserende fortolkninger fylde det hele. Otto forstod det numinøse 

og den numinøse erfaring som en noget helt selvberoende og selvstændigt, en ‘kategori sui gene-

ris’, dvs. noget der ikke kunne forklares som bevirket af eller afhængigt af noget andet. Den 

numinøse erfaring henhørte nok under psykologien (for det er menneskelige kroppe inkl. hjerne 

og nervesystem, der erfarer); men indholdet i erfaringen var ikke frembragt af kroppen og var 

ikke et psykologisk fænomen.  

 

Rappaport selv overvejer (p. 212), om der alligevel ikke kan være en psykologisk baggrund for 

numinøse erfaringer, nemlig den ontogenetiske udvikling fra spædbarn til mere modnet og 

bevidst barn; det magtfulde, skræmmende og fascinerende andet er da oprindeligt moderen. 

 

NB: Rappaport henviser til Durkheims effervescens. Otto henviste ikke til Durkheim og kendte 

formentlig ikke hans bog. Men effervescens og numinøs erfaring ligner hinanden. Effervescens 

er et psykologisk fænomen, der forudsætter en kollektiv proces, hvor et antal forsamlede indi-

vider indvirker på hinandens sindsstemning. Den gensidige imitation forstærker ansatsen til en 

bestemt stemning og driver den op til højder, den ikke vil antage, når individer er på mere 

normal afstand af hinanden (se Elementary Forms, 211f: “In the midst of an assembly that be-

comes worked up…”; p. 217: The very act of congregating is an exceptionally powerful stimu-

lant…”). Effervescens er kollektiv, ikke individuel som Ottos numinøse erfaring. Men de hører 

begge til det affektive (eller emotionelle), ikke til det diskursive (sproglige, rationelle). De er 

begge ubestemte i deres indhold og har begge noget tvetydigt over sig; til det numinøses to 
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poler svarer til en vis grad, at det effervescente kan være både internt opbyggeligt og eksternt 

voldeligt. 

 

Forbindelsen mellem det numinøse og det hellige frembringer if. Rappaport religion (i den mest 

basale form). Det numinøse er et mere arkaisk fænomen end det hellige, og ved at blive forbun-

det med numinøs oplevelse opnår hellige udsagn en overbevisningskraft, som de ikke kan be-

sidde i sig selv: “it may further be that religion came into being when the emerging, discursive, 

conventional sacred was lashed to the primordial, non-discursive, mammalian emotional pro-

cesses…” (p. 212). 

 

NB: Tankegangen her virker helt parallel til den nævnt overfor, hvor liturgiske ordener kommer 

i stand, ved at hellige udsagn indføjes i præ-humane ritualer (p, 210f). Rappaport forbinder ikke 

de to her; men det er formentlig underforstået, at det dreje sig om samme proces: 

 

213 Nåde og participation 

I den numinøse oplevelse svækkes grænsen mellem den private og den offentlige dimension af 

individet, mellem den indre og den offentlige del af personen (vel: tilbøjelighed og pligt; begær 

og ansvar). En sådan svækkelse eller sammensmeltning af det, der ofte er adskilt, kalder Bate-

son7 grace. Oplevelsen er imidlertid ikke kun, at dimensioner i individet kommer i kontakt med 

hinanden, men også, at individet som helhed kommer i intim kontakt med omgivelserne. Dette 

sker fx ved brug af rytme i ritualer (“unison is a common feature af ritual”). Individer, der be-

der, synger, danser etc. sammen og i takt, bliver helt konkret mere ens, for de gør faktisk det 

samme, og det er også muligt for dem at fornemme en særlig enshed, der ikke optræder nor-

malt. Her får ritualdeltageren en konkret oplevelse af participation, af delagtighed, i noget, der 

er større end det selv (til participation, jf. kommentaren ovenfor til p. 191f. ).  

214 Ritualer kan også bestå i eller omfatte handlinger, der kritiserer eller parodierer en orden, der 

ellers gøres gældende af samme institution. Eksempler er de romerske Saturnalier og katolske 

skikke som feast of fools / fête des fous, fête de l'âne, boy bishop, Gregoriusfest, risus pascalis. I disse 

tilfælde dementeres en hierarkisk lavere-rangerende orden, mens en højere ikke nødvendigvis 

anfægtes, men måske tilmed styrkes; jf. til det hierarkiske forhold mellem USP og mere kon-

tekstnære meddelelser ovenfor. [TFs årlige julerevy fungerer vel på samme måde: Fakultetet 

som overordnet og mere vedvarende institution bekræftes i og med latterliggørelsen af dens 

mere kortlivede repræsentanter og bærere.] 

215 XIV. Forestillingen om noget guddommeligt 

                                                           
7 Gregory Bateson (1904-1980), britisk-amerikansk antropolog, kommunikationsteoretiker og psykolog (inspiration for 

NLP-terapi). Rappaport trækker kraftigt på Batesons systemteori. 
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Rappaport definerer forestillingen om (the notion of) det guddommelige ved fire karakteristika. 

Hvis noget antages for at være guddommeligt, antages det, at: 

 

1. det er immaterielt 

2. det har væren, er til 

3. det er magtfuldt, har evne til at foretage forandringer 

4. det er levende, er vigtigt, betydningsfuldt 

 

Punkterne 1-3 har rod i den helliggjorte brug af symboler; punkt 4 har baggrund i den numinø-

se erfaring: 

 

~ 1: Det guddommelige er immaterielt, lige som det talte ord og dets betydning er immateri-

elt8 

~ 2:  Alligevel kan det antages ‘at være til’, lige som også abstrakte betydninger som ‘kvadrat-

rod 2’, ‘det skønne’ eller ‘demokrati’ kan siges ‘at være til’  

~ 3: Det har magt til at foretage forandringer, lige som talehandlinger (‘mirakuløst’!) kan ska-

be forandringer (ved fx som faktitiv handling at døbe skibe eller som kommisiv handling 

at bringe én i forpligtelsesforhold til en anden; jf. ovenfor til p. 188) 

~ 4:  Den numinøse erfaring forbinder det, der siges i sammenhæng med den situation, hvori 

erfaringen gøres, med en særlig grad af umiddelbar virkelighed og realisme 

 

Ritualet kan dermed antages at være det sted, hvor gudsbilleder dannes: “Ritual, then, is possi-

bly the furnace within which the image of God is forged out of the power of language and emo-

tion” (p. 216). 

 

NB: Rappaport spiller her på gammeltestamentlig polemik imod afgudsbilleder (der polemise-

res bl.a. imod støbte billeder: guldkalven ved Sinaj er det kendte eksempel: Ex 32,4; men der 

optræder nu ikke nogen ovn i den sammenhæng). 

217 XV. Det ufalsificerbare, det ubestridelige og det indiskutable 

Hellige udsagn (navnlig kanoniske udsagn) og numinøse erfaringer, der begge optræder i en 

(slagkraftig) liturgisk orden, er på én måde så forskellige som nat og dag (forskellige som skrift-

lærde teologer og mystikere). Hellige udsagn er sproglige udsagn, mens numinøse erfaringer er 

ordløse. Alligevel ligner de hinanden på et vigtigt punkt. De adskiller sig på samme måde fra 

daglig kommunikation ved ikke at være del af en normal udveksling af informationer. Hellige 

udsagn har ingen materiel referent, som man kan pege på og vise frem som argument for deres 

sandhed eller relevans. De kan hverken verificeres eller falsificeres, kun antages (eller ikke an-

tages), og de fungerer dermed som ‘diskursstoppere’: Man kan ikke spørge bag om dem eller 

begrunde dem ved noget andet, som man kan blive enige om. Numinøse erfaringer er også 

diskursstoppere, hvis sandhed eller relevans man må antage eller lade være. De er indre ople-

velser, bundet til den enkeltes krop, som tandpine eller sult efter saltlakrids. Indre erfaringer 

kan ikke deles med andre, bortset fra med dem, der måtte have haft lignende erfaringer. Men 

selv om der ingen måde er, hvorpå man kan overbevise en skeptiker om, at man har haft en 

sådan numinøs erfaring (eller tandpine), er den dog ubestridelig virkelig for en selv: 

 

hellige udsagn:   diskursive, immaterielle  ‒ kan ikke falsificeres 

                                                           
8 NB: Der skelnes semiotisk mellem betydning og referent. Betydningen er i sig selv altid immateriel, fordi den er et 

mentalt billede el. lign.; referenten derimod kan være meget materiel. Betydningerne ‘malkeko’ og ‘enhjørning’ er lige 

immaterielle, men deres respektive referenter adskiller sig i henseende til materialitet. 
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numinøse erfaringer: materielle, tavse   ‒ kan ikke bestrides 

 

Ritualet forbinder de to dimensioner [hvis ritualet er vellykket], og deres egenskaber smitter af 

på hinanden. Det ufalsificerbare og immaterielle får status af ubestridelighed og materialitet, og 

det ubestridelige får ord på sig. Det, der opleves på eller i ens krop, fortolkes ved hjælp af kano-

niske udsagn, og disse opleves dermed som sande og rigtige. Og dette trækker med sig, at der 

overhovedet er noget, der ikke blot er tvivlsomt og tilfældigt. Og dette sande og rigtige er da en 

plausibel fortolkning af alt; hvorved det ellers tvivlsomme og tilfældige bliver noget uimodsige-

ligt indlysende og sandt. 

 

 
 

 

 

 

*** 

 

Svar på spørgsmålet om vejskiltets tegntype: Alle tre typer er til stede. Bilen, der skrider ud, er 

et ikon (tegnet forestiller en bil, der skrider ud). Den røde trekant, der omgiver bilen, er et sym-

bol (Det er en vedtaget, konventionel betydning i vejskiltsuniverset, at rød trekant betyder ad-

varsel, lige som rød cirkel betyder forbud, blå cirkel betyder påbud og blå firkant betyder infor-

mation). Placeringen af skiltet er et indeks: Der er en rumlig sammenhæng mellem skiltet og 

den fare, der ligger forud. 

det hellige: immaterielt 

og ufalsificerbart 

det numinøse: ordløst 

og ubestrideligt 

det uimodsigelige: det kor-

rekte, det nødvendige, det 

naturlige 

det dagligdags: det tvivl-

somme, det tilfældige, det 

konventionelle 


