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Nekoč so ljudje iz lipovega lesa, ker je lahek za obdelavo, rezljali božje
podobe. Verjeli so, da se v podobah skriva magijska moč, ki jim bo
pomagala v vsakdanjem življenju. Utelešena v podobi je lahko čuvala
hišo pred hudobnim urokom soseda ali posest pred grabežljivimi tujci.
Težava vsakega magijskega verovanja pa je v tem, da je učinkovitost
obrambe ves čas na preizkusu. Ko v hiši izbruhne požar ali ko si tujec
prilasti posest, to zaseje seme dvoma v moč, ki se skriva v leseni podobi.
Smo mogoče sami naredili kaj takšnega, da nam moč, ki se v podobi
skriva, ni več naklonjena? Ali pa se mogoče v podobi moč sploh ne
skriva in je v resnici le negibna, mrtva in nekoristna stvar, kot nam
narekuje zdrava pamet in kot je videti iz vsakdanje perspektive že na
prvi pogled? V magijskem svetu nam ne preostane nič drugega, kot da
krivdo prevzamemo nase ali zamenjamo nosilca magijske moči. Stare
uroke zamenjajo novi. In za staro magijsko moč bomo lahko rekli, da
stoji kot lipov bog, da ni za nobeno rabo, da življenje samo pasivno
spremlja, namesto da bi vanj aktivno posegala.
Delovanje in dvom sta bila za pogane dve strani istega kovanca. Dvom
o moči starih lipovovih bogov je nadomeščala vera v moč novih. Bogovi
so se menjali tako hitro kot danes blago v trgovinah. Neprestano obnavljanje vere v magijo je prekinil šele preplet treh dejavnikov: zapisane
besede, abstraktnega mišljenja in znanosti. Zapisani jezik je zahteval
abstraktnejše pojme, ki so bili razumljivi tudi zunaj konkretnega situacijskega konteksta. Vse abstraktnejši jezik je vodil do zavestnega mišljenja ozadij človeškega sveta, na primer do mišljenja narave ter vzrokov in
posledic v njej. To pa je vodilo v filozofijo in pozneje še v znanost, ki sta
marginalizirali pomen magijskega mišljenja in delovanja. Čarovnikov
urok proti zobobolu je zamenjala zobozdravnikova plomba. Religija,
če je hotela preživeti, se je morala prilagoditi na revolucionarno nove
razmere. Ni ji preostalo drugega, kot da se loči od magijskega poseganja
v vsakdanje dogodke. Njeni bogovi so postali lipovi po definiciji. Če
hoče papež danes pomagati revnim, mu je pot magije zaprta. Ne more,
tako kot nekoč Jezus, vzeti pet hlebcev kruha in dve ribi ter iz njih
pričarati dovolj kruha in rib za pet tisoč mož, pa še je ostalo dvanajst
košev hrane (neznani avtorji: Matevž, 1925: 16). Kdo ve, mogoče so
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bili ostanki namenjeni ženam in otrokom. Zato pa lahko danes papež
naredi nekaj, česar Jezus ne bi zmogel. Kot smo lahko prebrali v časopisih, je z denarnico, polno denarja, iz Inštituta za nabožna dela – kar je
vatikanski evfemizem za banko – častil revne Rimljane s sladoledom. S
tem seveda ne trdimo, da je v nasprotju s papežem Frančiškom prerok
Jezus znal čarati. Razlika med njima je v tem, da je Jezus živel v začaranem, papež Frančišek pa živi v odčaranem svetu. Od Jezusa kot preroka
se je pričakovalo, da je znal čarati, in so se zaradi tega o njem širile mitske zgodbe, ki so to domnevo potrjevale (ne le da je z dvema ribama in
s petimi hlebci nasitil množico vernikov, ampak tudi, da so po njegovi
intervenciji nepokretni shodili, nemi spregovorili, bolniki ozdraveli in
mrtvi oživeli). Na drugi strani lahko o Frančišku kot papežu izvemo
le prozaične novice po meri sodobnega sveta. Na internetu lahko o
najvišjem religijskem uradniku Katoliške cerkve na primer izvemo, da
mu nista všeč ne liberalizem ne marksizem; da odklanja potrošniško
družbo; da svari pred podnebnimi spremembami; da opozarja na stisko
migrantov; da je proti ženskim duhovnicam, abortusu in kontracepciji
itn., ničesar pa ne izvemo o njegovih morebitnih čarovnijah z božjo pomočjo. Razlog za to je jasen: religija je v Frančiškovih časih kvalitativno
drugače razumljena, kot je bila v Jezusovih. Postala je tusvetna instanca,
ki je v odsotnosti politične avtoritete omejena na moralno razsojanje.
Papež Frančišek ne zna čarati niti se to od njega ne pričakuje.
Vidimo, da je religija pojem dežnik. V zgodovini človeške vrste je imela
zelo različne pojavne oblike. Njene preobrazbe so bile velike. Nekdo,
ki o njej razmišlja le z vidika sodobne religije, bo ne le težko razumel
predhodne oblike religijskega doživljanja, ampak bo težko razmišljal
tudi o religiji na splošno. Zato ne smemo podleči skušnjavi in religije na splošno razlagati z monoteizmom ali novodobništvom danes.
Različne faze religijskega doživljanja rastejo sicer iz istega debla, vendar
ima vsaka veja tudi sebi lastne lastnosti. V našem razmišljanju bomo
ločili štiri temeljne kulturne faze v razvoju religijskega doživljanja, tj.
glede na faze v razvoju jezika:
–– protoreligijo (od začetka človeške vrste do približno 40.000 let
nazaj);
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–– pogansko religijo (do treh monoteističnih religij pred približno
2.500 leti);
–– monoteizem (do zgodnje moderne dobe pred približno 300 leti);
–– postreligijo (v sodobni moderni dobi).
Vsako od teh faz bomo skušali opisati in razložiti. V središču protoreligije je praznoverno delovanje, v središču poganske religije je zavestno
magijsko delovanje, v monoteizmu je v središču vera v boga, medtem
ko lahko postreligijo razumemo predvsem kot praznoverno verovanje
v sebe.
Mircea Eliade nas opozarja, da čistih religijskih pojavov ni, da noben
človeški pojav ne more biti izključno religijski. Religija je vedno tudi
socialna, gospodarska ali jezikovna. Po njegovem mišljenju bi bilo kljub temu nesmiselno religijo razlagati s katero koli od teh treh domen.
To bi bilo enako brezupno, kot če bi skušali razložiti roman Madame
Bovary s socialnimi, političnimi ali z gospodarskimi dejstvi tistega časa.
Ne glede na to, kako resnični bi bili podatki, nas ne bi približali k
samemu bistvu literarnega dela (Eliade, 1958: IX). To je samo po sebi
sicer res, vendar pa je vprašanje, ali je naloga znanosti, da nas približa
k izvornemu stanju raziskovanega pojava. To je funkcija fenomenološkega opisa, v primeru romana Gustava Flauberta fotokopirnega stroja.
Na drugi strani je funkcija znanosti, da pojav razloži, da nam pove,
kako je nastal in kako deluje. V primeru Madame Bovary je mogoče
roman pojasniti prav s socialnim, z gospodarskim ali s političnim
ozadjem francoske družbe tistega časa.
Ne le da religije ne moremo opazovati izolirano, od drugih subsistemov
družbe je vedno tudi odvisna. Brez temeljnih subsistemov si ne moremo zamisliti nobene človeške skupnosti: s proizvodnjo preživimo kot
posamezniki, z reprodukcijo preživimo kot vrsta, z obrambo ščitimo
ozemlje, na katerem se (re)produciramo, z odločanjem o stvareh javnega pomena načrtujemo naša prihodnja delovanja. Na drugi strani si
življenje brez sekundarnih subsistemov, kot je religija, lahko predstavljamo brez večjih problemov. Živ dokaz za to smo vsi tisti, ki za religijo
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nimamo pravega posluha, pa vseeno čisto normalno funkcioniramo v
vsakdanjem življenju. To ima pomembne implikacije za naš odnos do
religije na ravni posameznika in skupnosti. Če je naš odnos do prehranjevanja in razmnoževanja biološko determiniran, če ga ne moremo
poljubno moralizirati, je naš odnos do religije kulturno relativen. Kot
je dejal Bill Gates (v: Atran, 2006: 303):
»Če religijo opazujemo samo glede na alokacijo časa, ni zelo učinkovita.
V nedeljo dopoldne bi lahko počeli veliko več.«
Ali drugače povedano: nedeljski maši se lahko odpovemo, nedeljskemu
zajtrku ne. Ljudje moramo organizirati socialna omrežja okrog tistih
delovanj, ki so ključna za naše preživetje, medtem ko lahko vsa druga
delovanja počakajo, nekatera lahko brez škode tudi v celoti odmislimo.
Zato lahko Scott Atran za socialno funkcijo religije ugotovi, da je zelo
poljubna (v: Sidky, 2015: 3):
»Religija koristi elitam. Koristi zatiranim. Krepi proizvodnjo presežka.
Presežek proizvodnje zapravlja. Spodbuja sodelovanje. Pospešuje tekmovalnost. Povezuje družbo. Oblikuje sebstvo. Je opij ljudstva. Je motor množic. Je vlečni konj vojne. Je igralec miru. Je trobilo monarhije.
Je preročišče oligarhije. Je prijatelj fašizma. Je sovražnik komunizma. Je
duh kapitalizma. Je vse, česar se z denarjem ne da kupiti.«
Religija lahko v družbi igra kakršno koli vlogo, ker je njen položaj odvisen od razmer v temeljnih subsistemih družbe. Z Atranom se ne strinjamo le glede sklepnega stavka njegove trditve, ko zapiše, da je religija
vse, česar se z denarjem ne da kupiti. Prej je res nasprotno. Ker z vidika
vsakdanjega preživetja nima uporabne vrednosti, ker ničemur ne koristi, je življenjsko odvisna od povezav z drugimi subsistemi. Z drugimi
besedami to pomeni: kaj religija je, je v veliki meri odvisno od denarja,
ki jo je kupil. Vzemimo za ilustracijo krščanstvo. V času Nerona je bila
preganjana religija revnih in nemočnih, njeni pripadniki pa hrana na
meniju zveri v gladiatorskih arenah. Po Konstantinu je postala vladajoča religija Rimskega cesarstva, legitimator največjega vojaškega stroja
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tistega časa. V uničevalnem besu, ki bi jim ga danes zavidali celo talibani ali člani t. i. Islamske države, so uničevali klasična umetniška dela
in morili poganske ‚krivoverce‘. V knjižnici v Aleksandriji je oskrbnik
skušal zbrati vse knjige sveta, z nakupi in s prepisi mu jih je uspelo
zbrati več kot 200.000, njegov cilj pa je bil, da jih zbere pol milijona
(Parsons, v: Purves, 1998: 93–94). Ali bi mu to uspelo, ne bomo nikoli
izvedeli, ker so knjižnico fanatični kristjani požgali do tal. V srednjem
veku je papež stal na čelu vojske, ki je pustošila po podeželju, če mu
kmetje niso plačali desetine. Cerkev je legitimirala križarske vojne. V
inkviziciji je zažigala čarovnice. V zadnjem času pa se Katoliška cerkev
zavzema za mir in pravičnost. Kaj je torej krščanstvo? Vlečni konj vojne
ali igralec miru? Ideologija bogatašev ali uteha revežev? Odvisno od
okoliščin, od tega, kdo je Cerkev kupil. Če je pri oblastnem koritu,
je šiba božja, kot dokazujejo države, kot so Iran, Savdska Arabija ali
Poljska. Če pa oblasti nima, še najbolj spominja na miroljubno komuno srednjeslojnih hipijev. Religijo določajo zunanje okoliščine.
Zato nas ne bo zanimalo, kakšno socialno funkcijo ima religija, ker ima
lahko kakršno koli, ampak nas bo zanimalo, kako je nastala in kako
deluje. Če damo analogijo z uro: ne bo nas zanimalo, koliko je ura (kar
vodi v razmišljanja o tem, ali je še zgodaj ali se nam že mudi, o čemer
imamo lahko le različna mnenja), ampak nas bo zanimalo, kaj poganja
urne kazalce (ali je v uri zapleten mehanizem, elektronski čip ali se
mogoče v njej skriva urni škrat na magijski pogon). Kakšen mehanizem
poganja religijsko doživljanje?
Delovanje religije bomo skušali razložiti s pomočjo informacijskega
prenosa. Maynard Smith in Eors Szathmary ugotavljata, da je za vsako
veliko biološko transformacijo nov način prenosa informacij, ki vzpostavlja novo nišo, ki jo kolonizirajo nova bitja: replikantske molekule –
populacije molekul, samostojni replikanti – kromosomi, RNA – DNA,
prokarionti – evkarionti, brezspolni kloni – spolni razmnoževalci, protisti – živali, rastline – gobe, samotarske živali – kolonije živali, družbe
primatov – človek, ki govori (Bouchard, 2013: 4). To, kar dela ljudi
drugačne od drugih primatov, je nova oblika informacijske izmenjave,
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jezik (komunikacija s pomočjo govora). In prav z vidika jezika bomo
skušali pojasniti religijo. Gre za reduktiven pristop, ki pa je v znanosti neogiben. Eliadov strah, da tako ne moremo natančno razložiti
‚Madame Bovary‘, je odveč. Za razumevanje religije potrebujemo adekvatno znanstveno teorijo, ki pojasnjuje, kako deli religije med seboj
delujejo. Vzemimo za ilustracijo uro iz prejšnjega odstavka. Recimo, da
nas obiščejo bitja iz planeta Kepler 186 f v konstelaciji Cigus. Recimo,
da za orientacijo v vesolju ne uporabljajo dveh abstraktnih pojmov,
ki sta za moderne ljudi samoumevno vsakdanja, prostora in časa. Ko
opazujejo uro, ki visi na steni, jo razstavijo in natančno opišejo njene
dele in delovanje. Ugotovijo, da je v njej elektronski čip, ki poganja
kazalce. Njihovi znanstveniki uro zelo natančno opišejo, a ker nimajo
predstave o času, ne morejo postaviti adekvatne znanstvene teorije, da
gre za nekakšen merilec časa. Ker nimajo ustrezne znanstvene teorije,
delovanja ure sicer empirično preverjajo, ne morejo pa preverjanj znanstveno interpretirati. Zato lahko oblikujejo le znanstveno poddeterminirane, bolj ali manj fantazijske teorije o njenem delovanju: da gre za
umetniški artefakt, za amulet, ki odganja zle duhove, za skrivnosten način nadzora nad člani skupnosti itn. Ker nimajo vsakdanje predstave o
času, ne morejo postaviti znanstvene teorije, ki je empirično preverljiva.
Če hočemo znanstveno raziskovati religijo, moramo najprej imeti
predstavo o tem, čemu religija sploh služi. To vprašanje je begalo
Charlesa Darwina v povezavi z glasbo, ki je religiji v tem pogledu podobna. Darwina je zanimalo, zakaj se ljudje ukvarjajo z glasbo, če je
popolnoma nekoristna (v: Higgins, 2012: 95). V primeru religije je
vprašanje podobno: zakaj se ljudje ukvarjajo z iskanjem domišljijskih
odgovorov na resnične probleme, zakaj rezljajo lipove bogove, ko pa
to početje od njih vendarle zahteva veliko časa in energije, a je samo
po sebi popolnoma nekoristno in zato nesmiselno. Zakaj ne alocirajo
svojega časa, prosto po Billu Gatesu, učinkoviteje in proizvedejo nekaj,
kar bo imelo uporabno vrednost?
Problem v resnici ni tako velik, kot se je zdelo Darwinu, ker religija ni
evolucijska adaptacija vrste. Ni biološka univerzalija (značilna za vse
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posameznike), ampak le kulturna univerzalija (poznajo jo vse človeške
skupnosti). Tisti, ki nismo religiozni, nismo zaradi tega prav nič na
slabšem, ko gre za vsakdanje preživetje. V vsakdanjem življenju lahko
povsem normalno produkcijsko in reprodukcijsko delujemo, tudi če
smo religijsko indiferentni. Naša hipoteza, ki jo bomo skušali potrditi, je, da je religija stranska posledica evolucijske adaptacije človeške
vrste na govor. Govor je kognitivno orodje, s katerim ljudje občasno
vzpostavljamo zavestno doživljanje, od razvitosti govora pa je odvisno,
kakšna ta doživljanja so. Ker jezik ni organ (kot na primer oko), ampak zmožnost (ki se v zgodovini človeške vrste in razvoju posameznika
skozi faze življenjskega cikla razvija), odražajo faze v razvoju religije faze
v razvoju jezika (od konkretnega jezika, ki referira le na pojave, ki jih
lahko čutno zaznavamo, do abstraktnega jezika, ki nam omogoča, da
zavestno mislimo tudi ozadja naših delovanj, na primer že omenjena
prostor in čas).
Kako razumemo sam pojem religija? Ker si prizadevamo za pristop do
razumevanja religije, ki je znanstveno utemeljen, bomo religijo razumeli
kot vero v neobstoječe nadnaravne agente, kar pomeni, da je socialna
interakcija z njimi lahko le fiktivna. Poudarek ne bo na raziskovanju
tega, kako domišljijska interakcija učinkuje na ljudi (na primer: kako
blaži stres, ko nudi posamezniku lažno opolnomočenje, kar zanima psihologe, ali kako integrira ljudi v skupnost s pomočjo domnevne nadnaravne moralne avtoritete, kar zanima družboslovce). Znanost, ki se
reducira na raziskovanje učinkov religije, je placebo znanost. Zanima jo
učinek, ne pa samo razumevanje delovanja religije.
To je po pravilu perspektive družboslovja, ki se ne sprašuje o resničnosti
religijskih pojavov, ampak o učinku, ki ga ima na skupnost. S tega vidika lahko Evans - Pritchard na primer zapiše (v: Sidky, 2015: 11):
»Antropologa ne zanima, qua antropologa, resničnost ali napačnost
religijskega mišljenja. Kot jaz razumem te stvari, nikakor ne moremo
vedeti, ali duhovna bitja primitivnih religij ali katerih koli drugih religij
obstajajo ali ne. In ker je tako, ne moremo tega vprašanja upoštevati.
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Verovanja so za antropologa sociološka, ne pa teološka dejstva in zanima nas le to, v kakšnem vzajemnem odnosu so in v kakšnem odnosu
so z drugimi družbenimi dejstvi.«
Evans - Pritchard je živel v začaranem svetu antropologije, v katerem
uživajo religijske konstrukcije status avtonomnih, od znanstvenega preverjanja neodvisnih dejstev. V tako razumljeni znanosti o resničnosti
ali neresničnosti religijskih pojavov ni mogoče govoriti; antropolog se
mora od takšnega razmišljanja ograditi.
Na podoben način razmišlja tudi sociolog religije Rodney Stark (v:
Young, 1996: 7):
»Jasno je, da ta teorija ne implicira, in tudi ni potrebno, da bi, česar
koli o resničnosti ali neresničnosti religijskih kompenzatorjev. Teorija
samo postulira proces racionalne izbire, s katerim ljudje vrednotijo in
izmenjujejo te kompenzatorje.«
Religijske organizacije prodajajo v času odmaknjene obljube (na primer
obljubo nesmrtnosti), tako kot trgovine prodajajo avtomobile, družboslovec pa se ne sme spraševati o morebitni razliki med Jahvejem in
zadnjim modelom jaguarja.
Vzemimo za zadnji primer takšnega razmišljanja še raziskovalca
novodobniških verovanj Paula Heelasa (1996: 6):
»Novodobniški prijatelji in kritiki me pogosto kritizirajo, ker ne skušam razločevati med pristnim in lažnim. Odgovorim jim, da če ljudje
na primer trdijo, da so Razsvetljeni, raziskovalec preprosto nima na
voljo orodij, s katerimi bi lahko ocenil takšno trditev. Spiritualne domene (…) kompas intelektualnega raziskovanja ne zaznava.«
Paul Heelas očitno ni pomislil na možnost, da kompas intelektualnega
raziskovanja spiritualne domene ne more zaznavati, ker ta domena ne
obstaja. V nasprotju s tovrstnimi, recimo jim agnostičnih pristopi k
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razumevanju religije je naše izhodišče o ontološkem statusu nadnaravnih
agentov nedvoumno: tako kot urnih kazalcev ne poganjajo škratje (kar je
jasno vsakemu fiziku ali urarju), tudi delovanja duhovnikov v religijskih
organizacijah ne poganjajo nadnaravni agenti (kar bi moralo biti jasno
vsakemu družboslovcu), ampak denar iz vatikanske in državne blagajne.
Osvetlimo to razmišljanje še s čisto jezikovnega vidika v filozofiji.
Na eni strani so metafiziki, ki trdijo, da nam filozofija odpira pot do
znanja o realnosti, ki transcendira svet znanosti in zdravega razuma.
Na drugi strani so scientisti, ki trdijo, da religijska verovanja niso dejstvena izrekanja, ampak izražajo le stališča, namene ali emocije govorcev (Frankenberry in Penner, 1999: 13–14). V znanosti je mogoče le
racionalno utemeljeno razmišljanje, denimo A. J. Ayerja. Za Ayerja so
vsi stavki z dejstveno vsebino empirične hipoteze, njihova funkcija pa
je, da nudijo pravilo za anticipacijo izkustva. Vsaka empirična hipoteza mora biti relevantna za neko dejansko ali mogoče izkustvo. Stavek,
ki ni relevaten za katero koli izkustvo, ni empirična hipoteza in posledično nima dejstvene vsebine. Metafizičen stavek, ki skuša izraziti
pravo trditev, ni niti tavtologija niti empirična hipoteza (Ayer, 1999:
22). Vzemimo za primer dva stavka: ‚Mučeniki obstajajo‘ in ‚Mučeniki
trpijo‘. V drugem stavku se pripisuje mučenikom neka lastnost. Včasih
predpostavljamo, da velja isto tudi za prvi stavek, vendar to ni res. Kot
je vedel že Kant, eksistenca ni lastnost. Ko pripišemo neki stvari lastnost, ji implicitno pripišemo tudi obstoj, vendar je to napačno (prav
tam, 23–24). Obstoj mučenikov moramo dokazati, ne pa predpostaviti. Ko metafizični filozof, na primer Heidegger, trdi, da je ‚Nič‘ nekaj zelo skrivnostnega (prav tam, 25), nasede na lastnost slovnice, da
lahko Niču pripisujemo obstoj, ali pa je mistik, ki skuša izreči neizrekljivo (prav tam, 26). Religijsko znanje torej ni mogoče. Stavek tipa
‚Mučeniki obstajajo‘ ne izraža prave trditve. Isto velja tudi za stavek
‚Mučeniki ne obstajajo‘. Stavka nista za A. J. Ayerja niti resnična niti
neresnična, ampak preprosto nesmiselna (prav tam, 39).
Po našem mišljenju oba stavka nista nesmiselna. Če izhajamo z vidika
znanosti, ki temelji na empiricizmu (vse znanje v zadnji instanci izhaja
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iz čutnega izkustva) in racionalizmu (razum je izvor vsega znanja), je
med trditvama ‚Bog obstaja‘ in ‚Boga ni‘ pomembna razlika. Trditev,
da bog obstaja, je neempirična in iracionalna. Nihče na načelni ravni
ne more imeti o bogu čutnega vtisa in nihče ne more o njegovem nadnaravnem delovanju racionalno sklepati. Ni le stališče, namen ali emocija govorca, torej nepreverljivo mnenje, kot je nepreverljivo mnenje o
estetski teži umetniškega dela (na primer o tem, da je pesem Gimme
Shelter najboljša pesem, ki so jo Rolling Stonsi kdaj napisali), o čemer
si sicer lahko ustvarimo izkustvo, ki pa je samo osebno, ampak je nadizkustveno in zunajracionalno izrekanje, na primer o prikazovanju device Marije v Medžugorju, o katerem ne more nihče imeti preverljivega
izkustva (ampak se lahko o tem samo pretvarja, drugi pa mu lahko to
verjamejo). Status trditve ‚Bog obstaja‘ je enak statusu trditve ‚Urni
škrat obstaja‘. To pomeni, da za nadnaravno domeno in agente v njej
na načelni ravni ni mogoče imeti konkretnih pojmov, ki referirajo na
čutno zaznavano objektivno realnost. Imamo lahko le vizualne reprezentacije nadnaravnih agentov ali abstraktne pojme za njih, s katerimi
ozavestimo svoje praznoverno mišljenje.
Na drugi strani je trditev, da boga ni, skladna z vsem dozdajšnjim empiričnim opazovanjem in racionalnim razlaganjem delovanja sveta, v
katerem ljudje kot srednje velika bitja delujemo. Zato lahko Laplace
na Napoleonovo vprašanje, kakšna je vloga Boga v njegovi knjigi o
astronomiji, odgovori, da te hipoteze ni potreboval (Koyrè, 1988: 223).
Svet, v katerem živimo, je mogoče ustrezno pojasniti brez nadnaravne
intervencije. Res pa je, da iz tega še ne moremo sklepati, da je trditev, da
boga ni, znanstvena. Znanstvena trditev je na načelni ravni tista trditev,
ki jo je mogoče preveriti in falsificirati, odsotnosti boga pa na načelni
ravni ni mogoče preveriti.
Vzemimo za ilustracijo primer gorenja. Heraklitu je bilo gorenje nerazumljivo, zato je bil prepričan, tako kot pogani na splošno, da se v
ognju skrivajo bogovi. Ko so gosti stopali v Heraklitovo hišo, so opazili,
da se greje ob kuhinjskem štedilniku. Ko jih je zagledal, jim je rekel
(Vegetti, 1991: 254):
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»Tudi tu so bogovi.«
Heraklit ni znal pojasniti delovanja ognja (ozadje gorenja) drugače kot
z nadnaravno intervencijo. V tem pogledu se je nesmiselno spraševati,
ali so stari Grki verjeli v bogove ali ne, saj bi bil brez intervencije bogov
večji del vsakdanjega delovanja za njih povsem nerazumljiv. Šele praznoverni agenti so spravljali poganski svet v gibanje.
Heraklitovo mišljenje je bilo animistično. Georg Stahl je v 18. stoletju
oblikoval teorijo izgorevaja s flogistonom, ki je skušala gorenje pojasniti
znanstveno. Flogiston je bil po njegovem mišljenju za zdaj še neznan
element, ki je bil prisoten v vseh gorljivih snoveh. V znanstveni skupnosti je ta teorija dolgo časa veljala za verodostojno. Težava pa je bila v
tem, da ni nihče vedel, kaj natančno flogiston je, iskanje flogistona pa se
je tudi izkazalo za neuspešno. Škotskemu filozofu in teologu Williamu
iz Ochama se pripisuje oblika sklepanja, ki se imenuje Ockhamova
britev: ko imamo dve hipotezi, ki napovedujeta isti izid, moramo
izbrati rešitev, ki manj predpostavlja. Pojav je treba razložiti na najpreprostejši mogoč način. Sami bi to misel izrazili še nekoliko natančneje.
Izbrati moramo tisto hipotezo, ki jo je mogoče empirično preveriti in
ki se izkaže za pravilno. Teorija flogistona je bila manj kompleksna od
Heraklitove teorije gorenja s pomočjo božje intervencije, vendar je ostala nepreverjena. Ob koncu 18. stoletja pa je Antoine Lavosier dokazal, da za gorenje ni potreben skrivnostni flogiston, ampak kisik. Danes
flogistona v kemiji nihče več ne išče, postal je nepotrebna hipoteza.
Natančno isto kot za flogiston velja tudi za boga. Bog je flogiston znanosti o človeku. Pojasnjevati s flogistonom gorenje ali z bogom moralo
je postalo odvečno. Od zgodnje moderne dobe naprej mitsko pojasnjevanje sveta postopno, a neizogibno izpodriva znanstvena razlaga. Kdo
je po Tomažu Akvinskem v srednjem veku ustvaril zakone narave? Bog.
Bog je bil flogiston njegove teologije. V zgodnji moderni dobi pa je
logično nekontradiktorno mišljenje in empirično preverjanje naredilo
to mitsko pojasnjevanje delovanja narave nepotrebno. Vse v naravi je
mogoče pojasniti v kontekstu znanosti, svet se po novem odčara, bog
pa postane nepotrebna hipoteza. Ker smo v zadnji instanci tudi ljudje
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del narave, mora to postati pravilo tudi, ko gre za znanstveno razlago
religije.
Preveč ohlapen status naših izrekanj vnaša nejasnosti v razmišljanje o
mestu boga v razlagi sveta. Naše izjave o svetu so lahko dveh vrst, lahko
so preverljive (resnične ali lažne), kot je na primer izjava ‚Zemlja se
vrti okrog Sonca‘. Preverjanje resničnosti izjave je lahko deduktivno
(top down, s pomočjo logičnih pravil sklepanja) ali induktivno (bottom
up, z empiričnim preverjanjem). Resničnostne izjave so lahko znanja,
dejstvene izjave, ki jih drugi lahko preverijo. Lahko gre tudi za hevristike (hitra, približna sklepanja na temelju preteklih podobnih izkušenj, ki so po navadi izkažejo za pravilna, lahko pa nas privedejo tudi
do povsem napačnih sklepanj). Včasih mislimo tudi praznoverno. Ko
zelo motiviran posameznik v popolnoma naključni situaciji, v kateri
ni mogoče napovedati izida dogodka, skuša domišljijsko vplivati na
izid, na primer hazarder v igralnici na ruleti, imamo opraviti s praznoverjem. Naša izrekanja o svetu pa so lahko tudi mnenja (niti resnična niti neresnična), na primer ‚Sončni zahod je lep‘. Mnenja so vsaj
dveh vrst. Lahko so utemeljena na avtoriteti drugega (ko se uklonimo
moči institucije in sprejmemo ideološko vrednotenje sveta, na primer
o nadnaravni intervenciji bogov v naše življenje, v religiji), lahko pa
tudi samo na osebni preferenci (na primer mnenje, da je sončni zahod
kičast). Svetova resničnostnih in mnenjskih izrekanj sta med seboj ločena. Resničnostne sodbe so na načelni ravni preverljive, mnenjskih
sodb pa na načelni ravni ni mogoče preveriti. Iz tega lahko sklenemo,
da izjava ‚Bog obstaja‘ ni resničnostna izjava. Kaj pa lahko rečemo o
izjavi ‚Bog ne obstaja‘? Tudi v tem primeru ne gre za resničnostno izjavo. Vendar pa iz tega po našem mišljenju še ne moremo izpeljati sklepa, da sta izjavi v ekvidistanci. Če nas zanima znanje, torej odkrivanje
dejstev kot preverljivih izrekanj o svetu, je jasno, da ne potrebujemo
boga ne v znanstvenem (bog je nepotrebna hipoteza) ne v hevrističnem
mišljenju (verjetnostno sklepanje ne moremo sidrati v neobstoječih pojavih). Bog sodi v domeno praznovernega mišljenja, praznoverje pa ne
sodi v domeno znanosti. Iz tega lahko sklenemo, da je izjava ‚Bog ne
obstaja‘ z vidika znanosti upravičeno mnenje. Upravičeno mnenje je
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tisto mnenje, ki izhaja iz dozdajšnjega izkustvenega spoznanja, da je delovanje v habitatu, v katerem delujemo ljudje, na načelni ravni mogoče
razlagati brez čudežne intervencije nespoznavnih agentov.
Na prepričanju, da je svet mogoče znanstveno pojasniti, temelji moderen svet. V šolskem poučevanju na primer ni prostora za kreacionizem
(za vero, da je bog ustvaril svet v šestih dnevih, sedmi dan pa si je vzel
za počitek, pri čemer ni jasno, zakaj je počitek potreboval, glede na to,
da je omnipotenten), ne za njegovo sodobnejšo različico, ‚intelligent
design‘ (mnenje, da je na primer organ, kot je oko, ireduktibilno kompleksen, zaradi česar ni mogel nastati v naključnem procesu naravne
selekcije, ampak stoji za njim vsevedni načrtovalec, bog). V modernem
šolskem sistemu se lahko poučuje le v znanstveno preverljivi, evolucijski teoriji naravne selekcije.
Če je v znanosti bog nepotrebna hipoteza, to pomeni, da v znanstvenem
raziskovanju nismo metodološko agnostični ali da dajemo po fenomenološko boga v oklepaje, ampak da samoumevno predpostavljamo,
da boga v razlagi delovanja sveta ne potrebujemo. Vzemimo za odnos moderne države do religijskega verovanja primer scientologije v
ZDA. Po ideologu scientizma Lafayettu R. Hubbardu ima človekov
um dve razsežnosti, analitični um (racionalno mišljenje) in reaktivni
um (travmatične informacije oz. engrame). Engrami, ki se ponavljajo,
vodijo do čustvenih motenj. Dianetika je veščina, s katero scientistični
strokovnjak (avditer) vodi osebo skozi spomine, jih prikliče v zavest in
jih tako izniči. Avditer si pri tem pomaga s posebno napravo, ki se imenuje E-meter. Postopno oseba napreduje v smeri optimalnega stanja,
k jasnosti. Tako kot postaja vse jasneje osebi, je jasno tudi avditerju,
da je dovoljeno avditiranje izvajati le v okviru scientistične cerkve, kot
je avditerju jasno tudi to, da ga je treba plačevati in da je vsaka nova
seansa na poti do optimalnega stanja osebe dražja od predhodne. Zakaj
omenjamo ta primer? Ker se v njem jasno zrcali razlika med resničnostim delovanjem, ki ga je mogoče preveriti, in mnenjskim delovanjem,
ki ga ni. Ameriška agencija za hrano in zdravila je takoj po začetku
uporabe E-metra uvedla preiskavo avditiranja z argumentacijo, da gre
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za sum psevdoznanosti. Agencija je zasegla vse naprave, skupaj s pripadajočo scientološko literaturo. Po osemletnem pravdanju je sodišče
razsodilo, da je E-meter sicer legitimna religijska praksa, da pa ni znanstveno in medicinsko preverjena, zaradi česar je raba naprave dovoljena
le v religijske namene (Črnič, 2012: 162–170). Za ameriško sodišče
torej dvoma ni bilo: dianetika je religijsko mnenje, ne pa resničnostno
izrekanje, ki ga je mogoče znanstveno preveriti.
Kaj je po našem mišljenju znanost o religiji? Prav gotovo, da ni raziskovanje tega, ali bog obstaja. Iz znanstvene perspektive je zanimivo
vprašanje, kako je religija na ravni človeške vrste nastala, iz katerih elementov je sestavljena in kako ti med seboj interaktirajo. Kako pride do
tega, da nekateri ljudje praznoverno verjamejo v nadnaravne agente?
In kako pride do tega, da jim pripisujejo življenje (animizem), čeprav
ni v resnici še nihče imel takšnega izkustva? Kako pride do tega, da
se z domišljijskim konstruktom v naši duševnosti pogovarjamo in interaktiramo (antropomorfizem)? In ne nazadnje, kako pride do tega,
da tem zmotnim prepričanjem pripisujemo velik pomen (s pomočjo
halucinatornih zaznav zunanjega sveta in neustreznih razpoloženj na
ravni telesa), s tehnikami, kot so sanje, duševne bolezni, telesni napor
ali drogiranje?
Odgovori na vprašanja konkretnega jezika (animizma in antropomorfizma), praznoverja in presežnih čustev predstavljajo rdečo nit našega
razmišljanja o religiji. Po našem mišljenju predstavljajo tri temeljne kognitivne elemente, ki so potrebni v vsakem ‚receptu‘ za pripravo religijskega doživljanja.
Jezika ne razumemo kot organ, ampak kot zmožnost, ki se razvija na
ravni človeške vrste, ta razvoj pa se ponovi tudi v življenjskem ciklusu
vsakega človeka. Prvi ljudje so bili konkretni jezikovni govorci, ki so
lahko zavestno mislili le pojave, ki so jih čutno zaznavali. Ker niso znali
misliti domen sveta (na primer narave vzročno-posledičnega delovanja in kulture človekovih intencionalnih intervencij v svetu), so v situacijah, ko so se znašli zunaj vsakdanjega, na tradiciji utemeljenega
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delovanja, neživemu pripisovali namene (animizem) in z neživim stopali v komunikacijo (antropomorfizem). S pomočjo konkretnega jezika
je praznoverno delovanje oživelo in postalo del človeškega sveta.
S praznoverjem razumemo poskus vplivanja na izid prihodnjega dogodka
v popolnoma naključnih situacijah, ki ne omogočajo hevrističnega sklepanja. Praznoverje predpostavlja, da smo dovolj motivirani, da v svojem
mišljenju konstruiramo domišljijsko vzročno-posledično povezavo in
nanjo nasedemo. Primer praznoverja je na primer obnašanje športnika,
ki pred tekmo izvaja določene rituale, za kateri misli, da bodo vplivali na
njegovo uspešnost med igro. Praznoverje kot vzpostavljanje domišljijskih
vzročno-posledičnih delovanj dela ljudi odprte za domišljijsko delovanje,
kar je pomembna sestavina vsakega religijskega doživljanja.
Za celovito religijsko doživljanje pa potrebujemo še eno sestavino, tj.
pripisovanje izstopajočega pomena takšnemu delovanju, kar ga v naši
zavesti lahko zoperstavi doživljanju prevladujoče realnosti. Za to moramo imeti presežna vrednotenja (v obliki občutenj ali čustvovanj), ki
nam dajejo občutek, da smo doživeli nekaj, česar ne znamo umestiti v
doživljanje prevladujoče realnosti. Vse človeške skupnosti poznajo tehnike, s katerimi je takšna presežna vrednotenja mogoče doseči: duševne
bolezni, ekstremna telesna stanja, drogiranje in sanje.
Na presečišču teh treh kognitivnih stanj imajo nekateri pripadniki
človeških skupnostih religijska doživetja: s konkretnim govorom pripisujejo življenje neživemu in se z njim pogovarjajo, s praznoverjem
vzpostavljajo domišljijske vzročno-posledične povezave, s presežnimi
čustvi pa vsemu skupaj pripisujejo še izjemen pomen. Če nato uspejo
o relevantnosti svojih doživetij prepričati še druge, da bodo njihovo
doživljanje sprejeli kot svoje mnenje, se bodo oblikovali prepoznavni, v
prostoru in času sorazmerno stabilni rituali, v katerih se vzpostavi praznoverno, animistično in antropomorfično delovanje, ki se mu na ravni
skupnosti pripisuje presežen pomen nečesa, česar ni mogoče umestiti
v prevladujočo realnost. Vzpostavi se kulturno ozadje religije, ki strukturira delovanje ljudi v naključnih situacijah. Seveda pa je motiviranosti
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članov skupnosti za religijske rituale različna, odvisno od stopnje, v
kateri religijsko mnenje strukturira njihovo delovanje, na kontinuumu
od tesne identifikacije do pretežne brezbrižnosti, zaradi česar religijski
rituali v različni meri strukturirajo njihovo obnašanje.
Naša ambicija bo oblikovati znanstveno teorijo religije. Zakaj jo pri
raziskovanju religijskih pojavov sploh potrebujemo? Zaradi tega, ker
je na vprašanji, kako in zakaj religija, vedno mogočih več odgovorov.
Brez znanstvene teorije ne bomo znali empirično pridobljenih podatkov
nikoli prevesti v znanstvena dejstva. O tem razmišlja James Laidlaw v
svoji kritiki teorije religije Pascala Boyerja (2007: 214–216). Ko govori
o prednostih kognitivno znanstvenega pristopa, Boyer trdi, da skuša razložiti razloge za to, zakaj imajo ljudje neki koncept. Ko na primer nekdo
reče, da ga skrbijo predniki, lahko to povežemo s tem, da verjame v
njihovo moč. Eno brez drugega ne bi imelo smisla. Težava pa je v tem,
da se kognitivno procesiranje pogosto razlaga z vzroki, ne pa z razlogi.
Boyer da primer tega: ljudje imamo na primer dober spomin za obraze
in veliko slabšega za imena. Za to obstaja preprost razlog: tako deluje naš
spomin, iz česar pa ne moremo sklepati na to, da si je pametneje zapomniti obraze kot imena. Laidlaw sklene, da je največja težava kognitivne
znanosti religije v tem, da ponuja kavzalni opis, ne razlaga pa razlogov,
domišljije in volje, ki jih imajo agenti, ko religijsko delujejo. Tako iz
raziskovanja izpade velik del tega, kar razumemo kot religijo. Vedno
je mogočih več odgovorov na dano vprašanje. Ko so bančnega roparja
Willija Suttona vprašali, zakaj ropa banke, je odgovoril, da ‚zato, ker
je tam denar‘. Zelo dober odgovor, a le, če bi ga po razlogu za ropanje
bank vprašal drugi bančni ropar, ne pa policist (prav tam, 217–218). Če
ne poznamo kognitivnega ozadja konstrukcije religijskega pojava, bomo
lahko nasedli napačnemu vzročnemu opisu delovanja. Znanstvenih odgovorov na vprašanje, kaj je religija, je več, odgovor kognitivne znanosti
in po našem mišljenju tudi drugih znanosti o človeku pa je za zdaj še
nezadosten, ker nimamo ustrezne znanstvene teorije religije.
Naš namen ni, da bi predstavili ključne znanstvene pristope k raziskovanju religije, saj bi to zahtevalo obsežno obravnavo poddisciplin
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znanosti o človeku, kot so biologija religije, psihologija religije, sociologija religije, kognitivna znanost o religiji in nevroznanost religije. Zato
jih bomo predstavili le na kratko.
Med biologi ni pravega konsenza o tem, kako je religijo mogoče znanstveno pojasniti. Situacijo lepo ilustrira nastop P. J. Richersona in L.
Newsona na mednarodni konferenci o evoluciji religije leta 2008.
Njuna predstavitev je imela naslov: ‚Je religija adaptivna? Da, ne, neodločeno, a v glavnem ne veva‘ (v: Kundt, 2015: 75). Na eni skrajnosti so
tisti avtorji, ki trdijo, da religija sama po sebi ni evolucijsko adaptivna,
a predstavlja kulturno izražena biološka sporočila, ki jih je treba opazovati na ravni posameznika (V. Reynolds in R. Tanner, 1983). Na drugi
strani so tisti, za katere je religija proizvod naravne selekcije in jo je
treba razložiti na ravni genov. Ti avtorji zagovarjajo večinsko pozicijo v
sodobni biologiji. Največkrat razmišljajo v kontekstu evolucijske psihologije, na primer M. Ridley (1997), D. Dennett (2007) in R. Dawkins
(2007). Verjetno najbolj znana je Dennettova simbiontna teorija: religija je kulturni simbiont, ki preskakuje z enega človeškega gostitelja
na drugega. Pri tem lahko človeka okrepi, nanj nima vpliva ali pa nanj
učinkuje kot škodljivi parazit. Vzemimo za ilustracijo dva primera, ki
ilustrirata, na kak način bi bila lahko religija nevaren kulturni parazit.
Lahko se nam zdi sicer popolnoma benigna, kot komuna miroljubnih hipijev, a v resnici gostitelja zastruplja. V biološkem svetu so znani
primeri živali, ki se obnašajo skrajno nenavadno, biologi pa so odkrili,
da so v ozadju okužbe z manipulantskimi paraziti. Tako na primer poznamo mravlje, ki se vzpenjajo na vrh travnih bilk, dokler ne padejo
na tla, nakar začnejo ponovno sizifovsko vzpenjanje. Vzpenjanje je za
mravljo popolnoma nekoristno, ne skuša si na primer ogledati okolice
zaradi boljše orientacije pri iskanju hrane. V resnici ji je možgane okužil
parazit Dircrocelium dendriticum, ki mora, da bi dokončal svoj reprodukcijski ciklus, nujno končati v trebuhu ovce ali krave. Parazit usmerja
delovanje mravlje v svojo in ne v njeno korist, saj jo bo na travni bilki
verjetneje pojedla ovca ali krava (Dennett, 2007, 3–4). Drug primer
škodljivega parazitizma kaže podgana, ki ne beži pred mačko. Skuša
tako s svojim pogumom narediti vtis na potencialne partnerje? Biologi
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so odkrili, da ne. Njene možgane je okužil parazit Toxoplasma gondii,
ki se lahko reproducira le v mačjem trebuhu. Zaradi tega parazita postanejo podgane hiperaktivne in neustrašne ter veliko verjetneje postanejo plen mačke. Komu takšno obnašanje mravlje in podgane koristi?
Ne mravlji ne podgani pa tudi ne kravi ne mački, ampak parazitu (prav
tam, 62–63). V ozadju je vprašanje širjenja memov. S perspektive evolucijske biologije je ključno vprašanje, kdo ima od širjenja religijskih
memov (programov za kopiranje enot kulture, kot so predstave, vrednote, zgodbe ali melodije) korist. Za Dennetta je odgovor očiten: ne gre
za preživetje človeka kot gostitelja, ampak za preživetje memov (prav
tam, 84). Ljudje smo po tej razlagi prenašalci religijskih memov. V
tretjo kategorijo biologov religije pa sodijo tisti avtorji, ki obravnavajo
religijske skupine kot organizme, ki so predmet evolucijske adaptacije
(D. S. Wilson, 2002).
Znotraj psihologije je mogočih več med seboj nekompatibilnih interpretacij istega pojava. To velja tudi za njeno poddisciplino, psihologijo
religije. Vzemimo za ilustracijo spreobrnitev Avguština v krščanstvo.
Pod figovim drevesom pade na tla, se joka in skesano sprašuje, kako
dolgo bo Gospod še jezen nanj zaradi grehov, ki jih je zagrešil. Nato pa
ima mistično doživetje (Byrnes, 1984: 18):
»Govoril sem, se jokal grenko skrušenega srca. Nenadoma iz bližnje
hiše zaslišim glas. To je glas fanta ali dekleta (nisem znal razločiti, koga)
in v nekakšni pesmi so se ves čas ponavljale besede: ‚Vzemi ga in beri.
Vzemi ga in beri‘.«
Pesem Avguština pomiri in spomni se, da je pred kratkim bral Sveto
pismo. Ponovno ga vzame v roke, na slepo odpre in prebere prve besede, ki jih naključno uzre (prav tam, 19):
»Ne v razgrajanju in pijančevanju, ne v opolzkosti in razuzdanosti, ne
v prepiru in zavisti: raje se predaj Gospodu Jezusu Kristusu in ne skrbi
za meso v pohoti.«
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Ko je prebral te besede, se je njegovo življenje za vedno spremenilo. V
trenutku je postal gotov svoje življenjski poti: opustiti mora mladostniško veseljaško življenje in začeti živeti kot pobožen kristjan srednjih
let.
Kako bi to preobrazbo razložili psihologi? Po Williamu Jamesu ne
zna znanost povedati ničesar zanesljivega o Avguštinovi spreobrnitvi.
Neosebni pogled znanosti je plitek, opis manjšega dela našega doživljanja (1985). Spreobrnitev pa je globoko zasebno dejanje, do katerega
ima dostop le Avguštin sam. Svojega osebnega doživetja tudi ne more
na avtentičen način prenesti na druge.
Sigmund Freud bi izhajal iz Ojdipovega kompleksa: kot otrok se je
Avguštin identificiral s svojim očetom in bil ljubezensko navezan na
svojo mamo. Religijsko doživljanje je bilo proizvod njegovih nezavednih otroških strahov in želja. Bog je le preslikava vsemogočne očetovske
figure v javno domeno. Dvome iz mladosti bi Freud razložil s konfliktom med poganskim očetom in krščansko materjo. Njegovo veseljačenje je bilo davek očetu (ki simbolizira rimsko poganstvo), njegova
spreobrnitev pa je reafirmacija ljubezni do matere (ki simbolizira krščanstvo Jezusa).
Behaviorist B. F. Skinner bi trdil, da je Avguštin pod figovim drevesom doživel naključno ojačanje. To, kar je bilo na začetku nesmiselno
(besede ‚vzemi ga in beri‘, ki jih je po naključju slišal), je nenadoma
postalo zanj življenjskega pomena (pobožnost). Trenutek naključnega
ojačanja se je v danem primeru izkazal za nagrajujočega (Avguštin je bil
naveličan veseljaškega življenja, iskal je smisel življenja), zaradi česar se
je verovanje okrepilo in vztrajalo do konca njegovega življenja.
Ernest Becker bi trdil, da je postalo Avguština, ko je postal odrasel
moški in ga je doletela kriza srednjih let, groza misli na lastno smrt.
To misel je lahko odgnal le tako, da se je oklenil krščanske ideologije,
ki na učinkovit način obljublja posmrtno življenje: samo verjeti moraš
v Jezusa in on bo poskrbel za vse preostalo. Kot je vedel že William
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James, pomeni religija danes za večino ljudi obljubo nesmrtnosti in nič
več (Bradford, 2012: 15). Beckerjeva teorija heroizma, s katero odganjamo misel na smrt, je pozneje navdihnila teorijo menedžmenta groze
(terror management theory oz. TMT), ki se je tudi empirično preverjala.
V eni od raziskav so na primer raziskovance ločili na tri skupine: v
prvi skupini so jim pred testiranjem brali zgodbe z nevtralno vsebino,
v drugi zgodbe o smrti, v tretji pa zgodbe z religijsko vsebino. Nato
so vsi raziskovanci brali zgodbo o tem, da so znanstveniki na Univerzi
Columbia odkrili, da molitev pomaga ženskam, ki skušajo s fertilizacijo in vitro postati noseče. Na koncu so morali raziskovanci še oceniti svojo vero v boga in nadnaravno intervencijo na devetstopenjski
lestvici. Interpretacija rezultatov je pokazala, da je bila v skupini, ki je
brala zgodbe o smrti, vera najbolj izražena. Raziskavo so ponovili še v
vasi Indijancev Maja, modificirali so je le glede na kulturno relativne
okoliščine, in dobili podobne rezultate. Temeljna ugotovitev raziskave
je, da zavedanje smrti ljudi motivira za religijsko doživljanje (Atran,
2006: 313–315). Iz tega sicer ne moremo sklepati, da ima religija evolucijsko adaptivno funkcijo, ampak le, da so eksistencialne stiske del
vsakdanjega življenja ljudi in da se lahko religijska verovanja – vsaj v
določeni meri – zahvalijo za svoj uspeh tudi temu, da te stiske pomirjajo (prav tam, 316). Po teoriji TMT se v skrajnih, kontingenčnih situacijah, v katerih ljudje nimajo nadzora nad izidom dogodkov, okrepi
religioznost. Od tod tudi rek, da v strelskih jarkih ni ateistov. Sami bi
dodali, da je v skrajnih situacijah verjetno, da se ljudje oklenemo praznoverja, s katerim potlačimo doživljanje negotovosti (na primer, da si
pred vojaškim spopadom domišljamo, da smo z ritualnim delovanjem
postali neranljivi in bomo spopad preživeli). V sodobnih družbah je
ideologija, ki v skrajnih situacijah, kot so vojne, najbolj pomirja misel
na smrt, nacionalizem. Vendar pa je to le ena med veliko mogočimi
funkcijami nacionalizma.
Sociologi, ki raziskujejo na področju sociologije religije, so prav tako še
daleč od konsenza o socialni funkciji religije. Za Karla Marxa je religija
fantastično udejanjenje človeškega bistva v odsotnosti dejanskosti. V
uvodu H kritiki Heglove pravne filozofije Marx optimistično napove,
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da je religija v industrijskih družbah 19. stoletja že presežena, da se je
je človek otresel, ko je v nebesih našel le odsev samega sebe. Religiji so
štete zadnje ure (v: Kerševan, 1980: 96–98). Za Emila Durkheima je
religija predpogoj vzpostavitve moralne skupnosti ljudi. Vsa religijska
verovanja delijo svet na dva razreda, na profano in sveto. Religija predpostavlja Cerkev, ki povezuje vse ljudi v skupino, ki jo druži skupna
vera (v: O‘Toole, 1984; 78–79). Za Maxa Webra pa je religija idejni
predpogoj nastanka kapitalizma. Zanimala ga je vloga religije v družbenem spreminjanju oz. še konkretneje, v modernizaciji sveta (prav tam,
113). V delu Protestantska etika in duh kapitalizma, ki predstavlja njegov središčni prispevek k sociologiji religije, locira duh kapitalizma v
verovanja reformatorjev, ki so predstavljala naključne dejavnike industrijskega razvoja: predvsem Lutrovo razumevanje poklica kot izvršitev
dolžnosti v vsakdanjem življenju (prav tam, 119) in kalvinistično razumevanje predestinacije človek kot orodja božje volje, ki ga usmerja
v asketsko delo na tem svetu (prav tam, 121). To je vodilo v postopno
odčaranje sveta v evropskem kulturnem prostoru, v njegovo demistifikacijo in demagizacijo (prav tam, 138–139). Ko je Weber primerjal
razvoj v Evropi z razvojem v Indiji in na Kitajskem, je ugotovil, da so
bili v obeh primerih nereligijski dejavniki enako ugodni, v azijskem
primeru pa je manjkal religijski element gospodarske etike (prav tam,
130). Hinduizem s poudarkom na reinkarnacijo je spodbujal pasivno
sprejemanje obstoječega, legitimiral je kastni sistem (prav tam, 145),
medtem ko je konfucionizem neformalno spodbujal magijo, da so
uradniki tako lahko vzpostavljali svoj vpliv in ohranjevali družbeni status quo (prav tam, 143–144). V dialogu na daljavo s Karlom Marxom
je religija za Webra predstavljala ključni razlagalni dejavnik modernizacije (prav tam, 134).
Kognitivna znanost religije je sorazmerno nova disciplina na področju
religijskih študij; v pravem pomenu besede lahko o njej govorimo šele
od 90. let prejšnjega stoletja naprej. Njena izhodiščna predpostavka
je, da religijsko delovanje temelji na lastnostih, ki so na ravni človeške
vrste univerzalne, saj so se vzpostavile v procesu evolucijske adaptacije. V možganih imamo v evoluciji oblikovane module za določena
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odzivanja. Kot ljudski biologi na primer ločimo rastline od živali, se kot
ljudski psihologi vživljamo v druge ljudi, kot naivni fiziki razumemo
vzročno-posledično delovanje. Religija je tisto kognitivno odzivanje, ki
krši ontološke domene sveta (Pyysiainen, 2002: 1) in ima sama evolucijsko adaptivno funkcijo ali pa je stranska posledica neke druge lastnosti, ki je adaptivna. V svojem pristopu ti avtorji združujejo biologijo
in družboslovje. Največkrat so zagovorniki evolucijske funkcije religije
(in iščejo to, kar je skupno vsem religijam, razmišljajo o vplivu, ki ga
ima religija na preživetje posameznika, in skušajo rekonstruirati okolje,
v katerem je religija nastala). Spet drugi razumejo religijo kot stransko
posledico evolucijske adaptacije na neko drugo lastnost (na primer na
animizem) in tako razlagajo genezo kršitve ontoloških domen sveta v
religiji (Kundt, 2015: 114–115). Eni in drugi predpostavljajo, da je
treba religijo razlagati na predzavedni ravni: je proizvod bioloških avtomatizmov ali nezavednega učenja, ki v genski informacijski izmenjavi
gnezdi.
Večina kognitivnih znanstvenikov religije izhaja iz razumevanja duševnosti, kot se je oblikovalo v evolucijski psihologiji: naša duševnost je
modularna, kot švicarski nož, kopica specializiranih naprav za zelo različna opravila, pomembna za naše vsakdanje preživetje (Barrett, 2004:
3, 18). Stewart Guitrie velja za začetnika tega pristopa. Prispeval je dva
ključna pojma, animizem in antropomorfizem (1980). Iz njegovega
razmišljanja se je pozneje oblikoval koncept HADD (hyperactive agency
detection device oz. hiperaktivna naprava za zaznavo agenta). Drugi ključni avtor je Pascal Boyer. Zanimivo je njegovo razmišljanje o tem,
zakaj si religijske pojme zapomnimo bolje od vsakdanjih. Prepričan je,
da je to mogoče razložiti z minimalno protiintuitivnimi pojmi. S tem
razume tiste pojme, ki so v večini pogledov skladni z našimi intuitivnimi pričakovanji o tem, kako svet deluje, v enem pogledu pa ta pričakovanja kršijo. Duhovi so na primer v vseh pogledih človeški, vendar
pa znajo v nasprotju z nami hoditi skozi stene (2001). Scott Atran in
Joseph Henrich sta do Boyerjeve teorije minimalno protiintuitivnih
pojmov kritična. Zakaj, sta se vprašala, ljudje razlikujejo Mojzesove
zgodbe od zgodb Miki Miške? Zakaj so ene zgodbe za njih pomembne,
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druge pa samo zabavne? Po njuni razlagi zato, ker so Mojzesove zgodbe
povezane z velikimi materialnimi stroški in emocionalno investicijo,
šale Miki Miške pa ne. Mojzes je skratka zahtevnejši kognitivni partner
(prav tam, 22). Odgovarjata tudi na domnevno skrivnost kompleksnega socialnega delovanja. Kot evolucijska psihologa morata ta problem reševati s perspektive biologije, s pomočjo duševnih modulov, ki
takšno socialno sodelovanje sploh omogočajo (2010). Justin L. Barrett
razlaga domnevno naravnost religije. Po njegovem mišljenju je verovanje v bogove za nas samoumevno, zaradi naših prirojenih duševnih
modulov (kot so minimalno protiintuitivni pojmi in animizem), medtem ko si moramo za ateistični pogled zavestno prizadevati, kar zmorejo le redki (2004).
Od približno 30. let prejšnjega stoletja je fenomenologe zanimalo raziskovanje subjektivnega religijskega doživetja. Ker na voljo ni bilo
učinkovitih metod opazovanja možganov in duševnosti, se je uporabljalo metodo samoporočanja. Po drugi svetovni vojni, vsekakor pa od
90. let prejšnjega stoletja naprej, se uporablja naprave, ki opazujejo
spremembe v delovanju možganov (Jensen, 2014: 78). Nastala je nevroznanost. Težava samoporočanja je v tem, da je zavesti dostopen le
manjši del našega doživljanja, da nezavednega procesiranja v možganih
ne znamo priklicati v spomin. Težava opazovanja delujočih možganov
v nevroznanosti pa je v tem, da nam sami posnetki možganov ne povedo prav veliko, ker nimamo še znanstvene teorije, ki bi religijsko izkušnjo postavila v nedvoumen odnos z aktivacijo omrežja nevronov
v možganih (prav tam, 79). To empirično raziskovanje je za zdaj še
teoretsko poddeterminirano. To pomeni dvoje. Kot prvo ni povsem
jasno, kaj je predmet raziskovanja. Se mogoče odgovor na vprašanje
religijskega doživljanja skriva v genu VMAT2, parientalnem korteksu,
orbitofrontalnem in ocipitalnem korteksu, temporalnem korteksu ali
v limbičnem sistemu? Ali je treba v večji meri poudariti razmerje med
nevrotransmiterji, predvsem interakcijo med serotoninom in dopaminom? In kaj sploh je religijsko doživljanje, ki ga iščemo? Je njegova vsebina v obsedenosti z religijskimi vprašanji (hipereligioznost), v doživljanju absolutne enosti biti (kar koli to pomeni)? Je religijsko doživljanje
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sploh dostopno racionalni razlagi? Za zdaj konsenza o teh bistvenih
vprašanjih za nevroznanost religije ni. A tudi če opazujemo posamezne
raziskovalce z njihovimi specifičnimi pogledi, vidimo, da med empiričnim opazovanjem in razlago opazovanega po pravilu ni stroge logične
povezave.
Nevroznanost religije raziskuje tiste predele možganov, ki so relevantni
ne le za religijsko doživljanje, ampak se aktivirajo tudi pri procesiranju
emocionalnih in socialnih informacij v korteksu in limbičnem sistemu
(predvsem ventromedialni predfrontalni korteks, somatosenzorni korteks, cingulat, insula, amigdala, hipokampus in hipotalamus) (van
Slyke, 2011: 128–129). Znanih je več metod opazovanja delujočih
možganov. Najstarejša je metoda EEG (elektroencefalogram), ki meri
električno aktivnost v večjih populacijah nevronov v korteksu. Metoda,
ki se pogosto uporablja danes, je f MRI (funkcionalno magnetnoresonančno opazovanje), ki meri spremembe ravni kisika v krvi možganov s pomočjo magnetov. Nevroznanost lahko raziskuje tudi kemijsko komunikacijo v možganih in njen vpliv na religijsko doživljanje.
Predvsem je zanimiva vloga dopamina pri tem. Kemijska neravnovesja
v možganih se navezujejo tudi na duševne bolezni in uživanje drog, ki
sta pogosto povezani z religijskim doživljanjem.
Nevroteologi iščejo v možganih modul za boga. Dean Hamer je iskal
gen za boga in ga domnevno tudi našel (VÖrÖs, 2013: 95). Andrew
Newberg in Eugene d‘Aquilli sta opazovala budistične meditante in
frančiškanske nune ter ugotovila, da pride do sprememb v možganskem procesiranju, ki daje človeku občutek, da je eno z vesoljem
(Biello, 2007: 42–43). Avtorja sta temu stanju ‚preseganja zaznave
lastnega jaza‘ pogumno pripisala status religijskega doživetja (Kuran,
2016: 214, 219) Vilanayura Ramachandrana je zanimala povezava med
religijskim doživljanjem in epileptičnim napadom v temporalnem korteksu (1999: 182–183). Opazoval je galvanski odziv kože (ki je dober
kazalnik vzburjenosti) pri zdravih ljudeh in dveh epileptikih. Vsem je
kazal različne besede in slike s spolno in z religijsko vsebino. Ugotovil
je, da so se zdravi ljudje bolj odzivali na spolne, epileptiki pa bolj na

