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F
indes der kul-
turel evolution, 
ligesom der findes 
biologisk? Det vil 
mange forholde sig 
skeptisk til. Det 
ligger dybt i vor 
kultur, at natur og 
kultur er to meget 
forskellige ting, 
og derfor giver det 

for mange ikke mening at tale om evolution 
i kulturel sammenhæng. Men hvorfor opstår 
bestemte kulturformer på bestemte steder og 
tidspunkter? Hvorfor er nogle kulturer i stand 
til at reproducere sig over tid, mens andre for-
svinder? Mange tænker jødedom, kristendom 
og islam som meget gamle religioner, der har 
eksisteret siden ruder konges tid. Men de tre 
religioner er vårharer ved siden af egyptisk og 
mesopotamisk religion; de er bare uddøde. 

Hvorfor forsvandt de? Hvorfor kunne de 
ikke overleve? Ved at forsømme at stille kul-
turrevolutionære spørgsmål har vi ignoreret en 
række betydningsfulde problemer.

Når kulturel evolutionstænkning virker 
problematisk, skyldes det en fortid med 
skræmmende eksempler på, hvor galt det 
kan gå, hvis man vil tænke kultur og evo-
lution sammen. Den form for evolutions-
tænkning, som havde sin glansperiode fra 
Oplysningstiden og frem til 1920, opfattede 
den vesterlandske verden som et civilisatorisk 
højdepunkt og kristendom som al religions 
zenit. Den tradition led åndshistorisk skib-
brud med skyttegravenes barbari under Første 
Verdenskrig. Kulturen og civilisationen, som 
var gjort til den menneskelige ånds klimaks, 
var kuldsejlet i selvødelæggelse. Godt nok var 
der et politisk Nachspiel for kulturevolutionær 
tænkning i 1930rnes facistoide og nazistiske 

bevægelser, men intellektuelt var tanken død 
omkring 1920. 

Er det så ikke lige lovlig kækt at rein-
troducere begrebet? Ikke hvis man gør sig 
præmisserne for den type tænkning klart. Og 
dertil kommer, at der de sidste årtier er sket 
en tilnærmelse mellem natur- og kulturvi-
denskab – af den britiske videnskabmand og 
forfatter C.P. Snow betegnet »de to kulturer« 
– som gør det nødvendigt at rejse spørgsmå-
lene på ny. 

HVOrFOr er kulturevolutionær tænkning 
helt nødvendig? Vi har i lang tid været vant 
til at se på kultur som magtinstrument til at 
knægte og undertvinge andre strømninger, 
ikke mindst inden for feminisme, postko-
lonialisme og dekonstruktivisme. Det er 
vigtige spørgsmål at stille, som det fremgår af 
Bourdieus, Butlers, Derridas, Foucaults og an-
dre magttænkeres værker; men disse tilgange, 
der alle trækker på Marx’ opfattelse af kultur 
som magtmiddel, har overset et fundamentalt 
forhold. Før kultur kan anvendes til at kue 
andre, må der først være kultur, og dernæst må 
den kunne reproduceres. Og det er langtfra 
indlysende, som sociologen Émile Durkheim 
konstaterede for lidt over 100 år siden. Den 
store gåde er ikke spørgsmålet om kultur som 
magtmiddel, men snarere spørgsmålene om 
kulturens fremkomst og overlevelsesevne. 
Hvis man ser på antallet af sprog, nationer og 
religioner, som er forsvundet og løbende for-
svinder, er det væsentlig større end summen af 
overlevende kulturer. Derfor er det egentlige 
mysterium kulturers overlevelsesevne og ikke 
deres magtudøvelse, eftersom det sidste er en 
virkning af det første. 

For at kunne tænke kulturrevolutionære 
spørgsmål i dag, så vi undgår fortidens fald-
gruber, skal vi lægge det gamle fokus på den 
vesterlandske civilisation og kristendom som 
sandheden og den højeste form for moral bag 
os. Fokus må i stedet rettes mod det skønne, 

den æstetiske kompleksitet, idet man afstår fra 
at tage stilling til, om nogle former for kultur 
er mere sande og bedre end andre. Spørgsmål 
om æstetisk kompleksitet åbner derimod for 
diskussion og udforskning. Der er indlysende 
forskel på en moderne storby som London 
over for Athen i det femte århundrede fvt., 
ligesom der er et spring fra Athen til en 
stammekultur i Ny Guinea bestående af 70 
mennesker. Den ene er ikke bedre eller mere 
sand end de øvrige – men de adskiller sig fra 
hinanden i kompleksitet. Ingen vil bestride 
en stammekulturs kompleksitet, men der 
er en mere kompliceret social organisering, 
fødevareproduktion, infrastruktur, etc. på spil 
i London end i en stammekultur. 

Modsat tidligere tiders evolutionære 
tænkning er der heller ikke nogen, som i dag 
forstår kulturrevolution som en fremadskri-
dende, enstrenget og irreversibel proces. Dels 
kan kulturer genoptage betydelige elementer 
fra tidligere faser, dels gælder det for den 
kulturelle ligesom for den biologiske evolu-
tion, at intet vigtigt forsvinder. Evolutionen er 
som en by bygget på tidligere kulturelle lag: 
begynder vi at skrælle i lagene, kommer vi 
stadig længere tilbage. Skønt vi engang forlod 
vandet og bevægede os op på landjorden, har 
vi ikke lagt det reptile bag os. Vi bæres fortsat 
af en rygsøjle som reminiscens af en svunden 
tid. Det samme gælder religion, hvor arkaiske 
træk som kirkernes arkitektoniske indretning 
lever videre som tempelreligion, nu indpasset i 
nutidig religiøsitet.

DE sidste 25 års kognitionsvidenskabelige 
udvikling har gjort det stadig vanskeligere 
at opretholde forestillingen om kultur og 
natur som to uafhængige sfærer, ligesom den 
gamle sondring mellem ånd og krop er sendt 
på den akademiske kirkegård. Selv når vi er 
allermest kulturelt komplekse – for eksempel 
i skabelsen af en opera eller en bog – kan 
kultur ikke tænkes uafhængigt af biologien. 

Natur og kultur udgør et kontinuum, hvor 
kultur repræsenterer den mest komplekse og 
derfor mest avancerede form for natur, som 
sætter os i stand til at bruge vores omgi-
velser til at huske og kommunikere med. 
Kognitionsvidenskaben har for alvor gjort det 
klart, at der ikke overraskende er en stadig 
vekselvirkning mellem kultur og natur, lige-
som der er en række mellemliggende niveauer. 
Tænk på, hvordan et kulturelt forbud som det 
mod at spise svinekød i jødedom og islam kan 
fremkalde fysiske følelser af væmmelse, hvis 
man som jøde eller muslim præsenteres for 
svinekød. Endorfin- og oxytocinudløsninger i 
hjernen fungerer omvendt som belønningsmål 
for nogle af de kulturelle oplevelser, vi søger. 
Vi har med andre ord hjerner og nervesy-
stemer, som løbende tilpasses nye kulturelle 
udviklinger, ligesom kulturelle nybrud er 
utænkelige uden den øvrige biologi. Hvad 
betyder det for kulturel evolution?

Neuropsykologen Merlin Donald, som er 
tilknyttet religionsvidenskab ved Aarhus 
Universitet, deler den kulturelle evolution i 
fire grundlæggende faser knyttet til forskellige 
typer af hukommelse: den episodiske, den 
mimetiske, den mytiske og den teoretiske. 
Den første fase havde vore forfædre til fælles 
med andre pattedyr. Den betegner evnen til at 
organisere oplevelse som en serie af begiven-
heder eller særlige episoder. Den første store 
ændring indtraf for allerede to millioner år 
siden med de tidligste menneskeaber. Da blev 
mimetisk kultur føjet til den episodiske. Den 
betegner en førsproglig, men ikke nødven-
digvis en førvokal, beherskelse af tegnformer 
såsom efterlignende fagter, der sætter den 
udøvende i stand til at kommunikere med 
andre og at gengive begivenheder. Med det 
mimetiske møder vi for første gang en slags 
gruppeidentitet. Vi lærer ved at efterligne, for 
eksempel ved indlæring af påklædning og 
bordmanerer. Det næste skifte indtrådte for 
450.000 år siden med fremkomsten af de tid-

Kulturevolution. Hvis man ser på antallet af sprog, nationer og religioner, som er forsvundet, er det væsentlig større end summen af overlevende kulturer. Kan man forske i kulturers levedygtighed?

Den stærkeste overlever
Kulturers overlevelsesevne 
er mere interessant end 
deres magtudøvelse.  
Her møder Spanien det 
gamle inkarige.

Upanishadernes Indien – hvorfor rykkede det her med en ny teoretisk kultur, 
mens oldtidens ægyptiske imperium tabte terræn?

Ideer8  # 51  19. december 2014


