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AV JAN-OLAV HENRIKSEN
Religion er ikke eventyr, billige forklaringer eller lettvinte utveier. Religion er
gjennomreflekterte bidrag til forståelsen av menneskelivet og dets betingelser,
som kommer til uttrykk på mange ulike måter, ikke minst gjennom fortellinger og myter. Religion er derfor erindring, men også åpenhet mot fremtiden
i lys av fortellinger om og fra fortiden. Slik er religion både refleksjon og fortelling, praksis og teori. Den gir grunnlag for både selvprøving og introspeksjon, kreativitet og sosialt fellesskap. For religiøse mennesker er de religiøse
ressursene vevet inn i livet og bestemmer deres måte å være i verden på, med
hele seg. Slik sett er religion også en del av menneskeliv, av kultur og av
kulturhistorie. Å reflektere over hvordan og hvorfor religion kommer til uttrykk som den gjør, er derfor et viktig forehavende. Det skjer blant annet
innenfor rammen av den akademiske disiplinen religionsfilosofi. Øystein
Brekke bidrar med sitt arbeid til denne disiplinen, og han har valgt et utmerket
materiale for å fremvise hvor komplisert, omfattende og viktig religion og
religiøse forestillinger er for å forstå de store spørsmål i menneskelivet. Han
har i sin avhandling dokumentert på en omfattende og overbevisende måte
hvordan Paul Ricoeur fremstår som en relevant samtalepartner i samtidens
religionsfilosofiske diskurs – selv med arbeider som han skrev for mellom 30
og 40 år siden. Den avhandling som her kort skal omtales, inneholder slik en
rekke interessante analyser og perspektiveringer som også løfter blikket ut over
det som Ricoeurs egne tekster gir mulighet for å se.
Brekkes avhandling er styrt av et overordnet spørsmål: ”På kva måte er
kristendommen og den jødisk-kristne arven relevant for ei filosofisk bearbeiding av tilværet?” (20). Dette spørsmålet vil han besvare ved hjelp av en
nærlesning av tekster som Ricoeur utarbeidet sent på 1950-tallet og på 1960tallet. Det er mulig å skissere opplegget for avhandlingen ganske enkelt (men
det gjelder likevel å ikke la seg lure og tro at dette er helt enkelt): Først gjør
Brekke en nærlesning av Ricoeurs arbeid om ondskapens symbolikk. Deretter
leser han sentrale verker fra den neste fasen i Ricoeurs virke, som konsentrerte
seg om Freud og psykoanalyse, og disse leses som et forsøk på å forstå nærmere
hva det var han (Ricoeur) egentlig gjorde i de arbeidene Brekke analyserte i
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forrige del. Dermed får vi en komplisert og kompliserende analyse av
sammenhenger i Ricoeurs forfatterskap, som er både original og opplysende.
At denne kompliserte Ricoeuranalysen flere steder i avhandlingen også knyttes
opp mot den nyere religionsfilosofiske diskursen, svekker på ingen måte avhandlingens aktualitet og relevans, for å si det slik.
”Anamnese” og ”eskjatologi” presenteres i avhandlingens tittel som dens
bærende begreper. Disse begrepene står imidlertid ikke helt alene, men peker
tilbake på to andre begreper, som er langt mer sentrale både hos Ricoeur og i
den aktuelle religionsfilosofiske diskursen, nemlig arkeologi og teleologi. Det
åpner for en mer psykologisk og eksistensiell lesning av fortidsforankrede
myter og symboler, og av fremtidsvisjoner. Ved, som Brekke sier, å ”føra den
religiøse diskursen inn i spennet mellom ein arkeologi og ein teleologi, søkjer
Ricoeur å bøta på ei avgrensing som ei einsidig reduktiv plassering av
religionen har som sin dødvinkel” (218). En slik reduktiv plassering av
religionen finnes i Freuds psykoanalyse, som altså opptar et stort og viktig
kapittel i avhandlingen. Her har for øvrig Brekke sett noe viktig i forutsetningene for Ricoeurs iherdige arbeid med mytestoff: han er overbevist om at
det er noe i den religiøse symbolikken som virker åpnende og frigjørende. Hva
dette frigjørende er, beskriver Brekke nettopp under overskriften arkeologi og
teleologi. Samtidig understreker han at Ricoeur presiserer ”korleis den religiøse
talen om skaping og endetid ikkje er å sjå som enkle fordoblingar av den
filosofiske talen om arkeologi og teleologi” (328). Dermed bidrar Brekke til å
åpne opp, komplisere og nyansere religionsforståelsen som finnes hos Ricoeur
Hvis vi ser på anlegget i boken, så er myter og symboler hele tiden fokus.
Det gjelder også for den religion som Ricoeur legger hovedvekten på, nemlig
kristendommen. I Brekkes analyser blir det imidlertid ikke helt klart hva som
er forholdet mellom myte, symbol og historie, selv om han poengterer på en
markert ikke-marxistisk måte at mytene kan bestemmes som drivende krefter
i historien.
Opplegget som er skissert ovenfor innebærer at det i den andre del av studien skjer en betydningsfull og dermed vesentlig dreining. Vi får litt mer analytisk distanse, og er ikke lenger bare i en historisk forankret fenomenologisk
studie, men vi er midt inne i en diskurs som også er sterkt preget av Freuds
psykoanalyse. Ved å lese Ricoeurs analyse av ondskapens symbolikk mot
Freud-studiene som ble publisert fem år senere, åpnes et usedvanlig spennende
landskap som ofte er blitt underbelyst i religionsfilosofisk sammenheng.
Samtidig tvinges vi her til å reflektere (med Ricoeur og Brekke) over forholdet
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mellom psykologi og teologi. Et spørsmål som reiser seg, er hva som er det
religiøses presise plass i en analyse av det psyko-teologiske landskapet Ricoeur
og Brekke beveger seg i? Finnes det noe religiøst sui generis som ikke er konstituert av eller restløst lar seg føre tilbake på psykologiske faktorer? Sagt
annerledes: Er for eksempel den psyko-teologiske refleksjonen over skylden
egentlig teologisk signifikant i forlengelsen av Ricoeur? I tilfelle: hvordan? Er
det ikke først og fremst en psykologisk opplysningsprosess som her må til, der
teologi/religion fremstår som kompliserende og problematiserende faktorer?
Dette henger sammen med et trekk hos Ricoeur som er ganske typisk for
filosofer som vil analysere religion: De er først og fremst i stand til å få frem
det etiske eller etisk-politiske potensialet i den (jf. 215–216). Kan det åpne
og frigjørende, som Brekke benevner som det teleologiske elementet i den
religiøse symbolikken, restløst beskrives som en frigjøring fra skyld, som en
frigjøring til ansvar – eller vil ikke det bare gjøre religionen til en mer sofistikert
form for morallære? Brekke antyder at det i kristendommen finnes en form
for antropologisk og etisk relevans som kan være frigjørende fra patologisk
moralisme, uten å oppheve det moralske krav. Det finnes i Kristusfiguren.
Men selv med dette momentet inkludert, lurer jeg på om spørsmålet ovenfor
helt lar seg avvise: Er ikke også Kristus i denne sammenheng bare med på å
bidra til at kristen tro og de fundamentale kristne fortellingene gjør kristen
eksistens til en spesiell form for etisk eksistens? Finnes det noe overskytende,
som lar seg bestemme filosofisk, eller i det minste antyde en horisont for?
Brekke karakteriserer Ricoeurs myteanalytiske innfallsvinkel ved å si at
den
går bakom dei seinare rasjonaliseringane av ein gitt meiningskonfigurasjon for å
søkja mot det meiningsoverskotet som dei meir primære figurane er berar av, i
retning alternative konfigureringar av meining. Ved å spela inn desse alternative
figurasjonane, kan fortolkinga utfordra, ekvilibrera og setja på rett stad den opphavlege figurasjonen.

Det er en fortettet, men forståelig karakteristikk, som på mange måter
legitimerer en avhandling som dette. Med sitt arbeid om Ricoeur har Brekke
på en overbevisende måte fått frem hvordan kristendommens diskursive
potensial må bestemmes som langt mer enn en utlegning av fortidige hendelser
med tanke på å åpne en fremtidshorisont. Det er en eksistensiell, kulturell og
psykologisk dimensjon i kristen tro og religion som Ricoeur evner å få frem,
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og som Brekke fortjenestefullt har bidratt til å beskrive. Han svarer derfor godt
og omfattende på spørsmålet som jeg refererte ovenfor fra innledningen. Slik
bidrar han til en hardt tiltrengt nyansering av samtidens diskurs om den
kristne religionens kulturelle – og filosofiske – relevans.

