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dET RElIGIØSE landSKaB –
BEGREBET ”GUd”, ModInTUITIVE
KValITETER oG STRaTEGISK
InFoRMaTIon
aF JESPER ØSTERGaaRd

Denne artikkelen diskuterer anvendeligheten av det religionsvitenskapelige, analytiske begrepet ”gud” i en teoretisk og empirisk kontekst. Først fremføres en kritikk av
begrepet ”gud” til fordel for teorien om ”agenter med motintuitive kvaliteter og uhindret adgang til strategisk informasjon”, som den er formulert av Pascal Boyer og Illka
Pyysiäinen. Dernest appliseres dette kognisjonsteoretiske
begrepet på et konkret empirisk materiale fra et buddhistisk
pilegrimssted, Maratika i det østlige Nepal, hvor landskapet omkring pilegrimsstedet kan sies å materialisere og videreføre kvaliteter fra motintuitive agenter. Pilegrimenes
tilgang til de motintuitive agenters religiøse kvaliteter går
gjennom en interaksjon med det fysiske landskapet, hvorved grensen mellom agent og landskap utviskes, og derfor
kan det argumenteres for at landskapet er motintuitivt og
(dermed) religiøst.
FRa GUd oVER GUdER TIl ModInTUITIVE aGEnTER

den grundlæggende problemstilling, ved at anvende begrebet ”gud”
som en religionsvidenskabelig, analytisk kategori er, at hele kategorien,
”guder”, benævnes ud fra ét eksempel fra denne kategori, nemlig (den
jødisk-kristne) ”Gud”. der sker et sammenfald mellem kategori og kriterium, idet en kategori er dannet ud fra en bestemt forekomst af denne
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kategori. det er imidlertid blevet vist, hvordan alle forekomster indenfor
en given kategori ikke er lige typiske, men at der er prototypiske eksempler (eksempelvis d’andrade 1995:115–121, Rosch 1978). I stedet
for en klar afgrænset kategorisering, der baserer sig på en række kriterier, som de enkelte forekomster enten kan opfylde eller ej, da vil en
prototype-tilgang til kategorisering have flydende grænser, og de enkelte forekomster kan være mere eller mindre prototypiske eksempler
af en kategori (således er en spurv et mere prototypisk eksempel på kategorien fugl end en pingvin). Sammenfaldet mellem forekomst og kategori giver ikke blot eksemplarisk forrang til et eksempel, men lader
det enkelte, empiriske eksempel være normativt for hele kategorien,
hvilket fremhæver én religiøs tradition som særligt normgivende i et
komparativt studie af religioner (Pyysiäinen 2003, Pyysiäinen og Ketola
1999).
En sådan sammenblanding af prototypisk eksempel og analytisk kategori, hvorved det bestemmende analytiske begreb (”gud”) bliver ét
med det empiriske eksempel (”Gud”), er ikke mindst en udfordring i
forbindelse med studiet af buddhismen, en religion som på mange punkter adskiller sig fra den jødiske, kristne og islamiske monoteisme. Pyysiäinen har derfor med rette stillet spørgsmålet om, hvad der gør guder
til guder, og dernæst appliceret dette kriterium på buddhismen og studiet
af Buddha Shakyamuni og andre buddhaer (Pyysiäinen 2003).
Pyysiäinen inddrager Pascal Boyers kognitive teori om, at religiøse
repræsentationer (mentale og ydre) indeholder modintuitive forestillinger (Pyysiäinen 2003, Boyer 2002, 2000, Boyer og Ramble 2001).
Ifølge Boyer har mennesket en række kognitive antagelser om verden,
som tilsammen udgør en intuitiv ontologi, hvorigennem verden inddeles
i forskellige domæner: personer, dyr, planter, artefakter og naturlige
objekter.1 Mennesket har grundet dets kognitive sammensætning på
tværs af kulturelle forskelle en række forestillinger og forventninger,
som knytter sig specifikt til de enkelte enheder indenfor disse domæner,
og hvor disse forventninger overtrædes gennem brud med det enkelte
domæne eller forflytning fra et domæne til et andet, skabes modintuitive
repræsentationer: sten, der flyver; dyr, der taler; og mennesker, der kan
125

DIN 2012-2 ombrukket _DIN 26.11.12 14:46 Side 126

2/2012
leve under vand. Sådanne repræsentationer er i sig selv ikke religiøse,
men religiøse repræsentationer gør brug af modintuitive elementer, idet
det gør dem opmærksomhedskrævende og lettere at huske, og dermed
er det mere sandsynligt, at sådanne repræsentationer transmitteres over
generation og overlever som religiøse repræsentationer. de ontologiske
domæner og de forskellige overtrædelser udgør et repertoire af mulige
mønstre, som skaber religiøse forestillinger og repræsentationer. Religiøse repræsentationer er dog ikke udelukkende modintuitive. I så fald
ville de ende i det rene nonsens. derimod vil repræsentationer tage udgangspunkt i et af de ontologiske domæner, og egenskaber ved dette
domæne (fx det at personer har følelser), behøver ikke at blive udspecificeret, idet vi qua vores kognitive kapaciteter har en intuitiv forståelse
af disse domæner. Religiøse forestillinger og repræsentationer skal med
andre ord både opretholde de ontologiske domæner og bryde med disse.
Modintuitive (herefter forudsat at disse også delvist er intuitive) repræsentationer kræver således noget yderligere for at klassificeres som
religiøse. agenter med modintuitive kvaliteter er ofte forekommende i
heltedigte, folkeeventyr og moderne tegneserier. Mickey Mouse, eksempelvis, er modintuitiv: en mus, der taler og agerer som et menneske.
Men det kræver mere at komme i betragtning som religiøs agent. Vi kan
således ikke blot erstatte kategorien guder med modintuitive agenter;
det skal udspecificeres, hvorledes disse agenter gøres relevante i religiøse sammenhænge.
I social interaktion, trækker mennesket på en lang række informationer, hvor nogle er særligt essentielle, idet de netop vedrører det sociale samarbejde. Mennesket besidder en social bevidsthed, som gør os
modtagelige og hungrende efter informationer, der besidder relevans
for vores omgang med andre mennesker. Sådanne informationer er ”the
subset of all the information currently available (to a particular agent,
about a particular situation) that activates mental capacities that regulate
cooperation” (Boyer 2000:205). det er så at sige de informationer, der
kan sladres om, rygtes om, forøge eller formindske social status; det er,
hvad Boyer benævner strategiske informationer. hvad, der tæller som
strategisk information, er defineret af den kulturelle og sociale kontekst,
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men fælles er det, at mennesker kun har en delvis adgang til disse strategiske informationer, hvorimod modintuitive agenter har uhindret adgang (Boyer 2002:78). hvor det enkelte menneske altid kun vil have
adgang til en social situation fra et perspektiv, kan modintuitive agenter
have en uhindret adgang til ethvert perspektiv på samme situation samtidigt, netop deri kan en del af deres modintuitivitet ligge. Modintuitive
agenter med uhindret adgang til strategisk information kan således være
et centralt kriterium til at udspecificere, hvilke modintuitive forestillinger og repræsentationer, der har relevans for mennesket og dermed
knytter sig religiøse forestillinger til. netop de modintuitive agenter,
der ved, hvordan vi interagerer med andre mennesker i sociale sammenhænge og kender motiver og strategiske handlinger, er særligt relevante i religiøs sammenhæng. Pyysiäinen (2003:163) kan opsummere
overgangen fra guder til modintuitive agenter med uhindret adgang til
strategiske informationer:
By reconceptualizing gods as ”counter-intuitive agents,” we arrive at a precise,
theoretically motivated, and empirically testable concept. In this view, religion
is typified by the presence of representations (mental and public) of counterintuitive agents, which are taken seriously by the group in question and are
used in the organization of social life as well as in personal life management.

En teoretisk motiveret kategorisering, der bygger på universelle kognitive kompetencer har den fordel, først, at kriteriet ikke er en del af kategorien. dermed bliver der mulighed for en reel komparation mellem
agenter i religiøse traditioner. dernæst, ved at fokusere på modintuitive
kvaliteter og strategisk information, åbnes der for, at ikke blot agenter
kan inkluderes i kategorien, men ydermere for, at deres repræsentationer
eller ”spor” ligeledes kan inddrages. alfred Gell skriver, hvordan artefakter kan repræsentere guder, ikke i kraft af at ligne guder, men i kraft
af at være gudens repræsentant – modintuitive agenter med strategisk
information kan være distribueret ud i statuer, ikoner osv. (Gell
1998:96–154). de modintuitive kvaliteter løsriver sig fra den religiøse
agent gennem mytologiske fortællinger om hypotetiske ritualer: ”hypothetical rituals […] are religious actions that a religious ritual system
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presumes, perhaps even describes, but which no human participant ever
actually performs” (McCauley og lawson 2002:86). hypotetiske ritualer giver kraft til andre faktuelle ritualer, ved at indgå som et element
i den rituelle struktur ” (McCauley og lawson 2002:18-19). der skabes
en metonymisk kæde, hvor modintuitive kvaliteter fra et ritual indlejres
i et andet, som dermed får virkningskraft.
Jeg vil fokusere på modintuitive kvaliteter som flydende kvaliteter,
der kan flyttes mellem agenter eller fra agent til objekt for derigennem
at undersøge anvendeligheden af begrebet om modintuitive agenter. I
det følgende vil jeg beskrive, hvordan de modintuitive kvaliteter, som
tilskrives en agent, kan distribueres ud i et andet domæne, nemlig i landskabet. dette giver en konkret synlighed til ellers forestillede, usynlige
agenter. Med udgangspunkt i et empirisk materiale viser jeg, hvordan
den modintuitive agents kvaliteter betragtes som indlejret i et landskab.
Buddhistiske, mytologiske beretninger fortæller om Padmasambhavas
hypotetiske ritualer, der overfører hans religiøse kraft til landskabet omkring pilgrimsstedet Maratika. dette landskab fremstår med religiøse
kvaliteter, det bliver et pilgrimssted, som kan anvendes i det faktuelle
ritual, pilgrimsfærden (for andre pilgrimssteder, se nordin 2006).
PadMaSaMBhaVa: UdØdElIGhEd I MaRaTIKa

Maratika er en række drypstenshuler og grotter beliggende i mindre
bjerge i ca. 1300 meters højde i det østlige nepal, ca. 140 øst for Kathmandu og sydvest for Mt. Everest. Stedet besøges både af hinduister,
som har deres egen mytologi knyttet til stedet, og buddhistiske pilgrimme, mestendels sherpaer fra Solu-Khomphu, nord for Maratika
(Buffetrille 1994).
den indiske guru Padmasambhava (8. årh.)2 er tæt knyttet til Maratika. han er en central figur i tibetansk buddhisme, idet det fortælles
om ham, at han bragte tantrisk buddhisme til Tibet. Ifølge overleveringen blev Padmasambhava hidkaldt, da konstruktionen af Tibets første
kloster, Samye, gang på gang blev obstrueret af dæmoner, som om nat-
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ten ødelagde, hvad der blev opbygget om dagen. Gennem ritualer undertvang Padmasambhava disse dæmoner, som i stedet blev beskyttere af
Samye (yeshe Tsogyal 2004).3 Padmasambhava virkeliggør en kraftfuld
form for ritualiseret buddhisme, som tibetanere betragter, som særligt
egnet for dem, idet kun en kraftfuld buddhisme vil kunne underkue landets vilde natur og menneskenes ligeledes vilde natur.4 På sin vej til
Tibet fra Indien passerede Padmasambhava gennem hele himalaya-regionen, heriblandt Maratika, hvor han ifølge den tibetanske buddhisme
udførte diverse rituelle praksisser, og ofte efterlod han sig ”spor” i form
af håndaftryk og fodaftryk i klippestykker eller andre markeringer i
landskabet. disse steder, spredt over et stort område, er populære pilgrimssteder for buddhister i hele regionen. Maratika i det østlige nepal
er et af disse steder, hvor det siges, at Padmasambhava udførte ritualer,
der gav ham udødelighed sammen med sin ritualmedhjælper, prinsessen
Mandarava. I ”Introduction to Maratika” (ngawang Chöphel 2000),
som er en religiøs ”guidebog” (tibetansk: gnas yig) fortælles det, hvordan Padmasambhava først nedkæmpede en dæmoninde, som søgte at
hindre ham adgang til en grotte og til at praktisere dér. Efter at have
nedkæmpet hende (stalagmitter og stalaktitter ved indgangen til grotten
siges at være henholdsvist hendes krop og hendes hjerte og indvolde),
fortælles det, hvordan Padmasambhava og Mandarava praktiserede over
udødeligheden i en grotte i Maratika i tre måneder, hvorefter Udødelighedens Buddha, amitayus, viste sig for dem og rejste en ”udødelighedsvase” i sten som et bevis på deres succesfulde, rituelle praksis.
denne udødelighedsvase er, for buddhistiske pilgrimme, det vigtigste
landskabsobjekt i Maratika. Som andre dele af landskabet i Maratika
står de nævnte drypstensformationer og steder i en relation til Padmasambhava og hans rituelle aktivitet ved at være materielle repræsentationer eller aftryk af Padmasambhavas modintuitive kvaliteter.
landskabet er derfor ikke blot en neutral scene for Padmasambhava og
Mandarava, men ligeledes et produkt af deres rituelle aktivitet.
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MaRaTIKa: SPaTIalISERET MyToloGI

I Maratika krydser det tidslige, mytologiske forløb det geografiske rum,
hvorved der sker en udlejring af mytologisk indhold i et geografisk rum
med centrum i mytologien om Padmasambhavas rituelle handlinger.
det mytologiske tidsforløb ved Maratika strækker sig imidlertid over
tre perioder: fra den kosmologiske urtid over mytologisk fortid til historisk nutid.5
I ”Introduction to Maratika” (ngawang Chöphel 2000:25–26) fortælles det, hvordan avalokiteshvara i en kosmologisk urtid forespurgte
om belæringer fra amitayus. disse blev givet og samtidig nedskrevet
på guldpapir med lapiz lazuli af de himmelske, kvindelige væsener, dakinier, i deres hemmelige skrift og placeret i en boks, som derefter blev
gemt i hulerne i Maratika. denne tradition med at nedskrive og gemme
belæringer med henblik på senere fremkomst er ligeledes kendt fra traditionen om skjulte ”skatte”, terma (tibetansk: gter ma), der er gemt i
landskabet og opdaget af særlige ”skattefindere”, tertön (tibetansk: gter
ston) (Gyatso 1996); en tradition som særligt udfolder sig i nyingmatraditionen i tibetansk buddhisme, netop den tradition, som det buddhistiske kloster i Maratika bekender sig til.
omdrejningspunktet i den religiøse historie om Maratika er de
mytologiske fortællinger om Padmasambhava, som redegjort for ovenfor, netop at han sammen med Mandarava så at sige åbnede dakiniernes
boks, således at læren om udødelighed kunne praktiseres, om end denne
”skat” stadig foreligger i en latent form. Gennem Padmasambhava’s rituelle aktivitet i Maratika sker der en udveksling, således at buddhistiske
belæringer ”finder sted” i landskabet i Maratika, og på den måde får et
mytologisk, temporalt forløb et geografisk udstrakt udtryk. Kort sagt
mytologien spatialiseres i landskabet, men samtidig gives landskabet
en temporal dybde, der strækker sig tilbage til en kosmologisk urtid
gennem en mytologisk fortid. Følges den analyse, som jeg fremlægger
her, medfører Padmasambhava og Mandaravas hypotetiske ritual, at
Padmasambhavas modintuitive kvaliteter overføres fra at være beskrevet i mytologiske narrativer om Padmasambhava til at være en del af
det udstrakte landskab i Maratika. Padmasambhavas udødelighed, for
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eksempel, gøres derved tilgængelig, om end, som antropolog Katia Buffetrille udlægger udtalelser fra pilgrimme: ”Padmasambhava obtained
immortality, but the pilgrim will be content to as for a long life, aware
that his spiritual development does not allow him to expect more” (Buffetrille 1994:45). de pilgrimme, som jeg talte med, nævnte ikke udødelighed på samme måde, men et ønske om at opnå ”velsignelser”
(tibetansk: byin rlabs) samt en optjening af gode meritter (tibetansk:
bsod nams), da jeg besøgte Maratika omkring det tibetanske nytår i februar og marts 2009.
En vandring rundt i Maratika er for pilgrimme en vandring rundt i
et landskab, der betragtes som en materialisering og kontinuation6 af
dette mytologiske forløb, og tredje del af det mytologiske forløb, den
historiske nutid, er den fortsatte forvaltning af det mytologiske sted,
Maratika. landskabet i Maratika er udgangspunkt for og integreret del
af en række rituelle aktiviteter, som pilgrimme udfører. disse ritualer
henviser ikke nødvendigvis direkte til Padmasambhava, men det hævdes her, at det kun er i kraft af, at fortællingerne om Padmasambhava
er indlejret i landskabet og dermed hans modintuitive kvaliteter, som
er materialiseret i landskabet, at disse ritualer har deres effekt. Med
andre ord: landskabet har modintuitive kvaliteter, og pilgrimme søger
disse kvaliteter i en interaktion med landskabet. da landskabet omkring
Maratika er metonymisk forbundet til Padmasambhavas modintuitive
kvaliteter gennem hypotetiske ritualer, besidder landskabet samme kvaliteter.
Pilgrimme vil derfor samle sten, jord og vand i og omkring grotterne. disse materielle velsignelser anvendes dels som helbredende substanser, der kan kurere diverse sygdomme, dels som soteriologiske
objekter, der hjælper en mod den endelige oplysning. der laves også
små piller af jord, urter og vand fra området, som gennemgår et medicin-ritual (tibetansk: sman sgrub) umiddelbart før nytår. Pillerne gives
til pilgrimme i små pakninger, hvor der ligeledes nævnes både medicinske kvaliteter (virker mod sygdomme, der hindrer en i at leve et fuldt
liv) og soteriologiske (forbinder til Padmasambhava, Mandarava og
amitayus). Pilgrimme klemmer sig også gennem fire snævre passager,
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i klippevægge og drypstensformationer. denne geomantiske praksis
giver pilgrimme et svar på deres karmiske status: kan man komme igennem disse fire passager, har man god karma, hvorimod et mislykket forsøg indikerer, at man har optjent for meget dårlig karma, som sætter sig
som fysisk substans i kroppen, samtidig med at en passage renser for
dårlig karma.
Kort sagt: landskabet omkring Maratika er ikke en passiv scene hvor
mytologiske begivenheder og rituelle aktivitet foregår, men er en integreret del af myte og ritual. det er ikke blot et mindesmærke over tidligere begivenheder, men en fortsat kontinuation af det mytologiske
forløb og af hypotetiske ritualer.7 det besidder med andre ord modintuitive kvaliteter.
KonKlUSIon: dET ModInTUITIVE landSKaB

Spørgsmålet, som afslutningsvis bør rejses, er, om et landskab skal inkluderes i en religionsvidenskabelig klassifikation som ”guder”? landskabet er ikke en del af det ontologiske domæne ”person”, så det vil
være uovervejet at benævne landskabet ”gud”. den fremførte redegørelse har et andet sigte, nemlig at fremlægge fordele ved et nyt begreb
på bekostning af ”guder”. Ved at anvende begrebet ”agenter med modintuitive kvaliteter og med uhindret adgang til strategisk information”
indføres en kategori, der er substantielt defineret, og hvor de definerende træk kan ses som værende dynamiske størrelser, der ikke er begrænset til ét domæne. Vi undgår derfor problemet med prototyper.
agenter er ikke på forhånd religiøse, men de gøres religiøse ved at modintuitive træk og adgang til strategiske informationer tillægges disse
agenter, og religionsvidenskabens opgave må være dels at identificere
disse agenter m.m., dels at afdække og analysere, hvordan modintuitive
kvaliteter tillægges og flyttes mellem ontologiske domæner. hermed
sker der en sakralisering, og hermed er vi ved kernen af religionsvidenskabens objekt, hvordan gøre nogen eller noget til sakrale agenter med
relevans for mennesket? Pyysiäinen har vist, hvordan Buddha kan betragtes som en modintuitiv agent, og buddhismen dermed som en reli132
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gion. denne artikel har tilføjet, at de modintuitive kvaliteter kan distribueres fra agenter til landskab – sakraliserede personer distribueres i
landskabet, og landskabet er guddommeligt. Ved at betragte ”agens”,
”modintuitive kvaliteter” og ”uhindret adgang til strategisk information” som prototypiske kvaliteter ved ”guder”, får religionsvidenskaben
et mere dynamisk begrebsapparat, der kan analysere forskydninger, i.e.
mytologiske og rituelle transformationer, indenfor religiøse systemer,
hvilket giver blik for, hvordan religiøse forekomster (agenter, objekter,
osv.) interagerer og transformerer, altså hvornår og hvordan religiøse
forekomster flytter klassifikatoriske kasser.
noTER
1. listen varierer imidlertid i Boyers artikler (se Pyysiäinen 2003:156).
2. det er omdiskuteret, om Padmasambhava i det hele taget har levet (huber 2008), men
dette spørgsmål er ikke så vedkommende i denne sammenhæng, hvor det er hans påståede modintuitive kvaliteter, der diskuteres.
3. yeshe Tsogyal er Padmasambhavas rituelle hjælper, som siges at have nedskrevet Padmasambhavas biografi, hvorefter den blev gemt som en skat (tibetansk: gter ma) for
senere at blive fundet som tekst af en skattefinder (tibetansk: gter ston) nyang Ral
nyima öser (yeshe Tsogyal 2004). Se i øvrigt note 2.
4. En antropogonisk myte fortæller, hvordan tibetanerne stammer fra foreningen af barmhjertighedens boddhisattva, avalokiteshvara, og en dæmoninde, som imidlertid også
betragtes som en inkarnation af en gudinde.
5. denne tredeling er hentet fra John Strongs arbejde med Buddhas relikvier, hvor han
opdeler Buddhas biografi i tre dele: Buddhas forudgående liv, som de fortælles i jataka-fortællingerne, ” Buddha Shakyamuni” og endelig Buddhas relikvier, som kan
betragtes som en kontinuitet af Buddhas liv (Strong 2004).
6. landskabet får samme funktion som relikvier fra Buddha Shakyamuni. Strong beskriver, hvordan relikvier ikke er redskaber til hukommelse, men netop materialiseringer
og videreførelser af Buddhas biografiske forløb, der strækker sig over utallige reinkarnationer (Strong 2004).
7. Velsignelser og meritter er ikke forbeholdt Maratika, men er generelt gældende for tibetansk pilgrimsfærd (McKay 1998, Buffetrille 1998, huber 1999).
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SUMMaRy

This article discusses the analytical concept of ”god” in the theoretical
and empirical context of the study of religion. a critique of the concept
of ”god” is raised in favor of the theory of ”agents with counter-intuitive
qualities” and full and unimpeded access to ”strategic information”, as
formulated by Pascal Boyer and Illka Pyysiäinen. This cognitive concept is applied to empirical material from a Buddhist pilgrimage site,
Maratika in eastern nepal. The landscape around the pilgrimage caves
in Maratika can be said to materialize qualities from counter-intuitive
agents. Pilgrims’ access to the religious qualities of the counter-intuitive
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agents is through an interaction with the physical landscape. Thereby
the border between agent and landscape is blurred, so it can be argued
that the landscape is counter-intuitive and (thus) religious.
Keywords: God; counter-intuitive agents; cognition; landscape; Buddhism

