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1.0 Indledning 

Denne opgave har til formål at undersøge, hvilken rolle mundtlighed og performance 

spiller i divinationssystemet Ifá, der er en central del af den religiøse praksis i traditionel 

yorubareligion. Jeg vil mere specifikt undersøge hvilke konsekvenser divinationsritualet 

kan have for individets religiøse verdensbillede med fokus på skæbneforestillingerne. 

Udover at være et omfattende korpus af mundtligt overleverede digte, er Ifá nemlig en 

rituel proces. I ritualet fremfører Ifá-præsten, babaláwó, memorerede digte, mens 

klienten aktivt tager del i den fortolkende og meningsskabende proces, der gør det 

mytologiske indhold relevant for hans eller hendes egen problemstilling. Der eksisterer 

således ingen Ifá-divinationen uden en performance, og i denne opgave vil jeg derfor 

tage udgangspunkt i Richard Baumans performancecentrerede tilgang til mundtlig 

digtning, hvor performanceaspektet betragtes som en ramme, der fungerer 

metakommunikativt ved at meddele, hvordan det mundtlige digt skal fortolkes (Bauman 

1977, 15). 

Indledningsvis vil jeg introducere mundtlig digtning og mundtlig religion generelt 

for efterfølgende at fokusere på, hvad der karakteriserer yorubareligion med fokus på 

forestillingerne om skæbnen. Denne gennemgang danner baggrund for en videre 

undersøgelse af, hvilke skæbneforestillingerne der specifikt udtrykkes i udvalgte ifá-

vers, som findes i tekstligt fikseret form i William Bascoms bog ”Ifa Divination – 

Communication between Gods and Men in West Africa” (1991). Herefter vil jeg 

undersøge divinationsprocessen som performance og ritual. Jeg vil tage udgangspunkt i 

Richard Baumans performanceteori som han beskriver i ”Verbal art as performance” 

(1977). Derudover vil jeg anvende Roy Rappaports ritualteori, som han præsenterer i 

”Ritual and Religion in the Making of Humanity” (1999) og Jan Assmanns begreb om 

’kulturel erindring’ (2008) for at undersøge, hvilke konsekvenser deltagelsen i 

divinationsritualet kan have for individets religiøse verdensbillede. 

 

2.0 Mundtlig digtning og mundtlig religion 

I det følgende vil jeg give en generel introduktion til mundtlig digtning og mundtlig 

religion med fokus på de metodologiske problemer, der er forbundet med at studere disse 

kulturelle udtryksformer. Efterfølgende vil jeg redegøre for Richard Baumans 

performanceteori samt Jan Assmanns begreb om den ’kulturelle erindring’, der er 

eksempler på to tilgange til arbejdet med mundtlig digtning og mundtlig religion. Disse 



  

Mundtlig religion og mundtlig tradition - Andrea Bagge Hansen - TOTEM nr. 46, efterår 2020 - Side 3 

af 25  

 

 

to tilgange vil desuden fungere som den teoretiske ramme for den videre undersøgelse 

af ifá-divinationsritualet. 

 

2.1 Mundtlig digtning 

John Miles Foley argumenterer for, at opfattelsen af digtning som en proces, hvor 

digteren fikserer sin kommunikation gennem skrevne ord i en printet tekst, blot er udtryk 

for en moderne, vestlig forståelse af digtning. Skriftteknologier, og dermed skriftlig 

kommunikation, er et relativt nyt fænomen, mens alt tyder på, at mennesker til alle tider 

har formuleret og transmitteret viden og traditioner mundtligt (Foley 2002, 59). Den 

binære inddeling i mundtlige og skriftlige kulturer samt mundtlig og skriftlig digtning 

er blot en menneskelig konstruktion, der ikke giver et retvisende billede af 

virkeligheden. Betragter vi derimod mundtlighed og skriftlighed som udtryksformer, der 

både kan eksistere adskilt og interagere på forskellig vis, kan diversiteten inden for 

mundtlig digtning belyses (Foley 2002, 30). I studiet af mundtlig digtning og mundtlig 

religion er det ofte nødvendigt at arbejde med mundtlige digte, der er fikseret på skrift 

og dermed taget ud af deres kulturelle kontekst. Derudover kan det, grundet manglende 

sprogkundskaber, være nødvendigt at arbejde med digtene i oversættelse, hvormed 

yderligere aspekter af mundtligheden går tabt. Barry Hallen, der er professor i afrikansk 

filosofi, formulerer hvilke metodologiske problemer, der er forbundet med at arbejde 

med ifá-digte som mundtlige digte, der er fikseret i skriftlig form og i oversættelse: 

In order to facilitate the academic exegesis of the Ifá corpus, by which I mean the 

odù Ifá oral texts, must the whole corpus first be transcribed into written form? 

Must it be translated into one of the so-called world languages, such as English? 

What would be the consequences for the Ifá corpus as a vibrant, flexible system 

and expression of knowledge if it were to become reduced to the more or less 

permanent format of the printed page in what is supposedly either a definitive 

Yorùbá edition or a definitive English-language translation? (Hallen 2016, 120). 

Ifølge Hallen er det først og fremmest problematisk at fiksere Ifá-vers på skrift, da 

versene indgår som en del af ifá-processen som en helhed. Ved at ekstrahere versene fra 

helheden, går en del af meningen tabt, da digtene netop opnår deres betydning gennem 

fremførelsen og selve divinationsprocessen. Derudover kan poetiske træk som tonalitet, 

rytme, allitteration og vokalharmonier være vanskelige at gengive i oversættelse, 
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hvormed enhver oversættelse vil være et kompromis sammenlignet med originalsproget 

(Hallen 2016, 120). Foley fremhæver, at vi i arbejdet med mundtlige digte må anvende 

tilgange, der netop forsøger at tage højde for og om muligt rekonstruere dele af den tabte 

kontekst, velvidende at en performance altid vil reduceres til et objekt og et produkt, når 

den fikseres, redigeres og oversættes (Foley 2002, 61). Performance Theory, der vil 

blive præsenteret i et kommende afsnit, er et eksempel på en tilgang, der netop tager 

højde for, at et mundtligt digt er skabt i en særlig kulturel kontekst og med henblik på at 

blive fremført. 

 

2.2 Mundtlig religion 

Religioner, der primært transmitteres mundtligt, kategoriserer egyptologen Jan 

Assmann som ’primære religioner’, der er kendetegnet ved at kult og ritualer er så 

integrerede i samfundet, at religion opfattes som en del af en given verdensorden og ikke 

som et selvstændigt fænomen (Lundager Jensen 2008, 7). Assmann argumenterer for, at 

der med skriftsprogets oprindelse skete en religionshistorisk transformation, idet skriften 

som medium muliggjorde skriftlige kanoniseringer af tekster og dermed en ny mulighed 

for at nedfælde, udbrede og bevare skriftlige fortolkninger af dem. I mundtlige samfund, 

hvor skriftteknologier ikke er til rådighed, må gruppens viden og erindringer derfor 

bevares og transmitteres på en anden måde. Assmann anvender begrebet ’kulturel 

erindring’ til at beskrive den institution, hvor viden om gruppens mytiske historie og 

identitet bevares og medieres fra generation til generation. I mundtlige samfund vil 

denne mediering typisk ske gennem ritualer (Assmann 2008, 117). Hans J. Lundager 

Jensen understreger religions sociale funktion med et citat fra Assmann: ”Brede områder 

af det kulturelle liv, særligt hvad religion angår, har til opgave at holde en erindring 

levende, som ikke finder støtte i hverdagslivet. Religiøse riter er uden tvivl den ældste 

og mest oprindelige form for erindringer, der binder en gruppe sammen” (Lundager 

Jensen 2008, 13). Religion er således fuldstændig afgørende for at opretholde det 

mundtlige samfunds fælles erindring over tid og dermed sikre gruppens overlevelse. 

 

2.3 Tilgange til mundtlig digtning og mundtlig religion 

I de følgende afsnit vil jeg præsentere to tilgange, der kan fungere som teoretisk ramme 

for arbejdet med mundtlig digtning og mundtlig religion: Richard Baumans 

Performance Theory og Jan Assmanns begreb om kulturel erindring. 
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2.3.1 Performance Theory 

I Performance Theory forlades den tekstcentrerede tilgang til mundtlig digtning til 

fordel for en performancecentreret tilgang. I stedet for at betragte det mundtlige digt som 

et objekt i sin skrevne form, betragtes selve fremførelsen af digtet som det centrale 

betydningsskabende element. Gennem Performance Theory tages der således højde for, 

at digtet er skabt med henblik på fremførelse, og at kommunikationen både involverer 

en performer, et rum og et publikum (Bauman 1975, 290). Richard Bauman anvender 

Gregory Batesons forestilling om performanceaspektet som en ramme, der 

grundlæggende ændrer måden, vi bruger og fortolker sproget på: 

[…] in artistic performance of this kind, there is something going on in the 

communicative interchange which says to the auditor, ’interpret what I say in some 

special sense; do not take it to mean what the words alone, taken literally, would 

convey.’ This may lead to the further suggestion that performance sets up, or 

represents, an interpretative frame within which the messages being communicated 

are to be understood, and that this frame contrasts with at least one other frame, the 

literal. (Bauman 1975, 292). 

Performance Theory sigter imod at rekonstruere den kontekst og helhed, der går tabt, 

når et mundtligt digt fikseres på skrift (Foley 2002, 83). Bauman introducerer en række 

Keys to Performance, der er kulturspecifikke konventioner, som netop markerer, at en 

performance finder sted og sætter rammen for, hvordan denne performance skal forstås 

inden for den særlige kulturelle kontekst (Bauman 1975, 295). I min analyse af ifá-

digtene vil jeg fokusere på performancemarkørerne figurative language og special 

formulas. Figurative language, som eksempelvis metaforer, kan i nogle kulturer indgå i 

helt faste mønstre, mens der i andre grupper kan være tradition for, at en performer kan 

bruge sin kreativitet til at sammensætte disse kulturelle markører på nye måder eller selv 

opfinde nye former for figurative language. Gennem kendskab til den specifikke 

poetiske tradition, digtet er en del af, er det muligt at tolke hvilket budskab, der ligger 

indlejret i den givne brug af figurative language (Bauman 1977, 18). Special formulas 

er idiomatiske udtryk, som kan afkodes gennem kendskab til den kulturelle 

referenceramme, et digt er en del af. Der kan både være tale om formularer, som 

markerer at en performance hører under en bestemt genre af mundtlig digtning, eller 
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tilbagevendende formularer, der har en særlig idiomatisk betydning og derfor udtrykker 

mere, end ordene i sig selv kan gøre (Foley 2002, 90). 

  

2.3.2 Kulturel erindring 

Inden for tilgangen Memory Studies benytter Jan Assmann begrebet kulturel erindring 

om den mytiske erindring, der deles af individerne i en gruppe og danner en kulturel 

identitet blandt disse individer (Assmann 2008, 110). Den kulturelle erindring rækker 

længere tilbage end begivenheder, der har fundet sted inden for de seneste generationer 

samt de erfaringer, der deles uformelt mellem individerne i dagligdagen (Lundager 

Jensen 2008, 10). Bevarelsen af den kulturelle erindring i mundtlige kulturer forudsætter 

en arbejdsdeling, da man er afhængig af rituelle specialister, der formaliserer og 

institutionaliserer erindringen og kommunikerer den videre gennem eksempelvis 

ritualer (Assmann 2008, 114ff). Ritualerne er derfor afgørende for, at den kulturelle 

erindring transmitteres og bevares inden for en gruppe. Ifølge Assmann, skal tre 

funktioner opfyldes, for at den kulturelle erindring kan videreføres: bevarelse, hentning 

og kommunikation. Bevarelsen sker oftest i poetisk form, da det gør erindringen lettere 

at huske over tid. Erindringen hentes frem og rekonstrueres i ritualet, hvor den gøres 

nærværende og aktuel for deltagerne. Gennem deltagelse i ritualet sker 

kommunikationen og transaktionen mellem den rituelle specialist og gruppen, så 

gruppen får adgang til den kulturelle erindring, samtidig med at gruppens kulturelle 

identitet og fællesskabsfølelse styrkes (Nygaard og Schjødt 2018, 74). 

 

3.0 Yorubareligion 

De følgende afsnit vil handle om yorubareligion med fokus på det religiøse 

verdensbillede samt menneskeopfattelsen og de dertil knyttede skæbneforestillinger. Jeg 

vil efterfølgende introducere divinationssystemet Ifá for afslutningsvis at undersøge, 

hvordan skæbneforestillingerne konkret kommer til udtryk i udvalgte ifá-vers fra 

William Bascoms bog ”Ifa Divination” (1991). 

Yorubafolket er en af de største etniske grupper i Vestafrika og lever primært i det 

sydvestlige Nigeria samt Benin og Togo. Arkæologiske og lingvistiske metoder 

indikerer, at yorubafolket har levet i dette område siden det femte århundrede f.v.t. 

(Pemberton 1987, 9909). Yorubareligion er en polyteistisk religion, som både omfatter 

troen på en øverste guddom, Olorun, samt andre guddomme, de såkaldte orishaer, og 
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ånder. De guddommelige væsener er komplekse af natur, da nogle er guder, der har 

eksisteret før jorden og mennesket blev skabt, mens andre er historiske figurer, der 

senere er blevet guddommeliggjort (Awolalu 1979, 20). I forbindelse med ifá-divination 

er især de tre guddomme Olorun, Eshu og Orunmila interessante. Olorun, også kaldet 

Olodumare, er himmelguden, ”the one who owns the sky” eller ”King of the sky”, som 

skabte jorden (Bascom 1991, 104). Han er almægtig, alvidende, har altid eksisteret og 

vil altid eksistere (Awolalu 1979, 12). Derudover betragtes han som en deus otiosus, 

altså en guddom, der, efter at have skabt verden og verdensordenen, har trukket sig 

tilbage til himlen (Poulsen 1989, 24). Olorun er den guddom, der tildeler og kontrollerer 

individets skæbne, og han har en særlig rolle i ifá-divinationen (Bascom 1991, 104). Det 

er dog tricksterguden Eshu, der fungerer som mediator og budbringer mellem 

menneskerne og guderne, og det er derfor ham, der bringer menneskernes ofringer, som 

gerne skulle være resultatet af divinationsritualet, videre til Olorun. Eshu er en 

tricksterfigur, som finder glæde i at skabe problemer for menneskerne, men han tjener 

samtidig Olorun ved at straffe de mennesker, der ikke ofrer og belønne dem, der gør 

(Bascom 1991, 105). Orunmila kommunikerer ligeledes mellem orishaer og mennesker. 

Det sker gennem divinationssystemet ifá, som Orunmila er guddom for. Orunmila er 

tilstede, når den enkeltes skæbne bliver bestemt hos Olorun og kan derfor, gennem sin 

visdom og sit kendskab til gudernes ønsker, vejlede menneskerne i hvilket offer, de skal 

bringe i en bestemt situation (Awolalu 1979, 23). 

I tillæg til alle orishaerne i yorubaernes panteon, har alle individer en personlig 

orisha, som kaldes for ens inner head. Begrebet dækker over individets sjæl eller 

personlighed, som styrer alle handlinger i livet. Når et menneske fødes, bliver det således 

både givet en fysisk krop og det immaterielle inner head. En persons inner head vil 

oftest være resultatet af en reinkarnation af en afdød forfaders sjæl (Awolalu 1979, 54). 

Som vi skal se i det næste afsnit, er ideen om forfædre, der genfødes, relateret til 

forestillingen om individets skæbne som forudbestemt. 

 

3.1 Skæbneforestillinger i Yoruba 

En af de forestillinger, der ligger til grund for ifá-divinationsritualet er relationen mellem 

individets skæbne og den såkaldte ancestral guardian soul, som reinkarneres i det 

nyfødte barn. Før et barn fødes, eller genfødes, vil en forfaders sjæl knæle foran Olorun 

for at modtage en ny krop og en ny skæbne til sit nye liv på jorden. Sjælen får mulighed 
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for at vælge lige præcis den skæbne, som den måtte ønske, så længe Olorun finder ønsket 

rimeligt og ydmygt (Bascom 1991, 115). Så snart barnet fødes, resulterer det imidlertid 

i, at det glemmer alt om den skæbne, det er blevet tildelt, og må livet igennem forsøge 

at realisere de muligheder, det er blevet tildelt, uden at kende dem fuldt ud. Skæbnen er 

afgørende for individets personlighed, beskæftigelse og succes samt den fastlagte dag, 

hvor sjælen må vende tilbage til himlen. Skæbnen sætter rammerne for individets liv og 

skal forstås som en retning, der er givet på forhånd, og som skal følges, før individet vil 

lykkes i livet. Skæbnen kan nemlig til en vis grad modificeres af guddommelige kræfter, 

hvis individet eksempelvis ikke formår at bede de rigtige bønner og bringe de korrekte 

ofrer (Bascom 1991, 118). Ofringer indgår som et centralt element i ifá-divinationen, da 

enhver divinationsproces resulterer i, at klienten må bringe et offer til Olorun. 

Divinationsritualet giver individet viden om sin skæbne, hvordan livet bør leves, hvilke 

guddomme, der skal dyrkes, samt hvilke ofringer, der er nødvendige at foretage for ikke 

at overskride de rammer, skæbnen opstiller (Ibid.). 

 

3.2 Ifá-divination 

Divinationssystemet ifá bygger på en række kombinationsmuligheder, hvor hver 

kombination har sit eget navn, som bestemte digte knytter sig til. Hver kombination er 

en figur, en odu, som består af to kolonner med fire enheder i hver kolonne. En enhed 

kan enten angives som én lodret streg eller to parallelle streger. Der er således 16 

forskellige kombinationsmuligheder for én kolonne, og der kan i alt afledes 256 odu 

med to kolonner (Finnegan 2012, 188). 
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1. ogbe 2. oyeku 3. iwori 4. odi 

I II II I 

I II I II 

I II I II 

I II II I 

5. irosun 6. owara 7. obara 8. okonron 

I II I II 

I II II II 

II I II II 

II I II I 

9. ogunda 10. osa 11. ika 12. oturopon 

I II II II 

I I I II 

I I II I 

II I II II 

13. otuwa 14. irete 15. ose 16. ofun 

I I I II 

II I II I 

I II I II 

I I II I 

Tabel 1: Navn og struktur for de 16 kolonner, som kan kombineres på forskellig vis for at nå frem til de 256 odu i ifá-

divinationssystemet (figur fra Finnegan 2012, 189). 

 

Der er to forskellige måder, hvorpå ifá-præsten, babaláwó, kan nå frem til den figur, 

som indikerer hvilke digte, han skal fremføre for sin klient. I den første fremgangsmåde 

bruger babaláwó 16 palmenødder og en divinationsbakke med et lag træpulver. Idet 

babaláwó forsøger at overføre nødderne fra den ene hånd til den anden, skal han notere, 

hvor mange nødder, der blev tilbage i den første hånd. Hvis der er to nødder tilbage, 

laver han en enkelt streg i pulveret, mens én nød resulterer i to parallelle streger. Er der 

ingen eller flere end to nødder tilbage, er forsøget ugyldigt. Gentages denne procedure 

fire gange, vil det resultere i fire markeringer, der svarer til en af de 16 figurer fra Tabel 

1, mens otte gentagelser vil resultere i en af de 256 kombinationsmuligheder, der svarer 

til en odu (Bascom 1991, 3). Den anden fremgangsmåde er hurtigere og gør brug af en 
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kæde med otte halve skaller, som, når kæden bøjes på midten, kan udgøre to kolonner 

med fire skaller i hver kolonne, som således svarer til en odu. Om skallerne lander med 

den konkave eller konvekse side opad når kæden kastes, afgør om der skal tegnes to 

streger eller en enkelt streg i træpulveret (Finnegan 2012, 188). 

Når babaláwó er nået frem til en odu, kan selve divinationen begynde. Hver odu 

har tilknyttet et antal digte, ese; det nøjagtige antal kendes ikke, men babaláwó skal 

forsøge at huske så mange som muligt, da det er gennem digtene, Orunmilas meddelelser 

gives videre til klienten. Digtene har ofte form af lignelser, hvor mytologiske skikkelser 

i mytisk tid handlede på en måde, der kan fungere som forbillede eller afskrækkelse for 

klienten (Poulsen 1989, 33). Målet med divinationen er at afgøre, hvilket offer klienten 

skal foretage for at sikre en gunstig løsning på sit problem. Som vi har set i afsnittet om 

skæbneforestillinger, er ofringer afgørende for at sikre, at skæbnens gode forudsigelser 

vil gå i opfyldelse, mens dårlige forudsigelser til en vis grad kan forbedres eller afværges 

(Bascom 1991, 60). 

Strukturelt set kan en ese følge forskellige mønstre, men vil oftest bestå af tre dele, 

hvor (1) den mytologiske karakters problemstilling præsenteres, (2) resultatet forklares 

som en konsekvens af, hvorvidt karakteren ofrede som han skulle, og (3) lignelsen 

appliceres på klientens problemstilling og et passende offer angives (Bascom 1991, 

122). Det er vigtigt at fremhæve, at ifá ikke er et system, der har til formål at spå om 

fremtiden og give klienten specifikke instruktioner i, hvordan han skal handle. Ifá er 

mere præcist et videnssystem, der indeholder forslag eller modeller for, hvordan man 

kan handle, og som det er op til klienten selv at fortolke. Det er således klienten selv, 

der vælger den ese, der er relevant for hans problemstilling. Babaláwó er blot ansvarlig 

for at fremføre de digte, han har memoreret inden for den specifikke odu, mens det er 

op til klienten at lytte og afgøre hvilket digt, der er mest passende for ham (Bascom 

1991, 69). 

 

3.3 Skæbneforestillinger i Ifá-digte 

Fremgangsmåden, som er beskrevet i forrige afsnit, er principielt set kun et middel, 

babaláwó gør brug af for at nå frem til kernen i divinationsritualet; det er nemlig 

fremførelsen af memorerede digte og klientens fortolkning af disse digte, der er 

afgørende for konsultationens udfald (Bascom 1991, 120). Skæbneforestillingerne 

spiller en fremtrædende rolle i mange ifá-digte, og der refereres ofte til relationen 
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mellem skæbnebegrebet og begrebet om den reinkarnerede ancestral guardian soul, 

som også kaldes for individets inner head. 

Dette kommer klart til udtryk i ifá-vers 4-1B (Bascom 1991, 181, vedlagt som 

Bilag 1), der stammer fra William Bascom indsamling af ifá-vers i bogen ”Ifa 

Divination”. Verset stammer fra den odu, der hedder ogbe-odi, og er således 

fremkommet ved kombination af odu 4 og 1 (jf. Tabel 1). I verset ses et eksempel på 

den dominerende struktur, idet verset indledes med en præsentation af den mytologiske 

karakters problemstilling. Denne del kan typisk inddeles yderligere i tre dele, 

begyndende med navnet på den mytiske babaláwó, dernæst navnet på den mytiske klient 

og til sidst baggrunden for divinationen. I odu 4-1B erfarer vi, at klienten Head har 

opsøgt præsten ”Ogbe closes very generously”, fordi fjendtligtsindede kræfter 

forhindrer ham i at opnå sin skæbne. Navnet ”Ogbe closes very generously” er et ordspil 

på navnet for den overordnede odu ogbe-odi, og signalerer samtidig, at klientens ønsker 

vil blive opfyldt, når han konsulterer denne babaláwó (Bascom 1991, 181). Klientens 

navn, Head, refererer til yorubaernes forestilling om, at hvert individ består af en 

materiel krop og en immateriel sjæl, som netop associeres med hovedet. I verset ser vi 

ligeledes en reference til forestillingen om, at individets sjæl er identisk med den 

ancestral guardian soul, som, forud for sin fødsel i den materielle krop, knælede foran 

Olorun i himlen og valgte individets skæbne. I versets anden del præsenteres resultatet 

af den mytiske konsultation, hvor babaláwó udlægger Orunmilas meddelelser for Head, 

der efterfølgende udfører det offer, han implicit er blevet instrueret i. Det afsløres 

slutteligt, at Head, fordi han fulgte ifás instruktioner og udførte det foreskrevne offer, 

igen kunne følge sin skæbnes retning og opnå succes i livet. Versets første del og 

beskrivelsen af den specifikke mytiske konsultation foregår i præteritum, og den mytiske 

karakter Head introduceres specifikt i singularis. I anden del får henvendelsen derimod 

en universel og generel karakter, idet babaláwó refererer Ifás meddelelse i præsens og 

henvender sig til et bredere publikum i pluralis. Til slut i versets anden del vendes der 

tilbage til den specifikke mytiske situation, hvor Head ofrer som han skal og belønnes 

som fortjent. Verset afsluttes med en tilbagevenden til nutid, hvor babaláwó giver et 

konkret forslag til et offer, som klienten kan foretage. 

 

I vers 247-5 fra samme samling (Bascom 1991, 513-515, vedlagt som Bilag 2), indgår 

skæbnen som et uforudsigeligt og delvist utilregneligt aspekt af livet, symboliseret ved 
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tricksterguden Eshu. Verset stammer fra ofun-irosun, og er således fremkommet ved 

kombination af odu 16 og 5 (jf. Tabel 1). Verset er længere end mit første eksempel, 

men følger samme struktur. Vi introduceres for den mytiske babaláwó, ”Ofun of Ojuro, 

tipped stool”, hvor Ofun refererer til oduens navn, mens Ojuro refererer til klientens 

navn, som netop er ”Ojuro, the mother of Efure”. I verset oplyses det ikke eksplicit at 

Ojuro konsulterer ifá, fordi hun oplever problemer med at følge skæbnens vej. Vi erfarer 

imidlertid, at dette er tilfældet, fordi hun afviser at bringe det offer, som ifá instruerer 

hende i. Hun afviser, fordi hun har stået i samme situation mange gange før uden at ofre. 

Hun tror således, at hun kender skæbnen og gudernes vilje, og netop på grund af dette, 

har hun forladt den rette vej, som skæbnen har lagt for hende. Det understreger, at 

skæbnen er ukendt, uforudsigelig og utilregnelig. Det er da også tricksterguden Eshu, 

der straffer Ojuro ved at lade hende fare vil i skoven, fordi hun nægter at bringe det 

angivne offer. Vigtigheden af offeret fremhæves efterfølgende, hvor Ojuros familie 

bringer et offer på vegne af hende, hvilket leder hende ind på den rette vej igen. 

Metaforisk refererer verset til forestillingen om skæbnen som en vej eller retning, der er 

tildelt individet i himlen, inden det fødes på jorden. Individet må acceptere, at det ikke 

kender sin retning, men samtidig gøre hvad det kan, eksempelvis gennem divination, for 

at finde viden om den rette vej og holde sig til den. Den sidste del af verset er ætiologisk 

og forklarer, hvorfor gruppen af præster, der kaldes Oluyare, bærer papegøjens røde 

halefjer som en del af sin rituelle påklædning. Verset afsluttes med en morale, der 

fremhæver, at enhver, der har mistet sin retning, skal bringe et offer for at blive ledt ind 

på den rette vej igen. 

 

4.0 Ifá-divination som performance og ritual 

Jeg vil i resten af opgaven fokusere på ifá-digtene som mundtlige digte, der er en del af 

en performance og en rituel proces. I diskussionen af ifá-divination som performance, 

vil jeg tage udgangspunkt i Richard Baumans Performance Theory, og anvende hans 

performancemarkører i relation til de ifá-vers, jeg netop har præsenteret. I undersøgelsen 

af ifá-divination som ritual, vil jeg inddrage Roy Rappaports ritualteori og diskutere, 

hvordan ritualet relaterer sig til Jan Assmanns begreb om kulturel erindring. 
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4.1 Ifá-divination som performance 

John Miles Foley argumenterer, som tidligere beskrevet, for, at mundtlig og skriftlig 

digtning ikke er binære oppositioner, men at mundtlige digte ofte interagerer med det 

skriftlige medie. For at illustrere diversiteten i mundtlig digtning, har Foley opstillet en 

model over fire mediekategorier, hvorigennem vi kan præsenteres for mundtlig digtning: 

Oral Performance, Voiced Texts, Voices from the Past og Written Oral Poems (Foley 

2002, 39). De fire mediekategorier udgør, når man betragter digtenes tilblivelse, 

fremførelse og modtagelse, et spektrum fra helt mundtlig til helt skriftlig. Ifá-digtene 

tilhører kategorien oral performance, som omfatter digte, der både er blevet til og 

fremført mundtligt samt modtaget auditivt (Foley 2002, 40). Ifá-digtene er helt 

mundtlige i deres originale form, og kan derfor kategoriseres som oral performance, 

selv om vi undersøger dem i tekstligt fikseret form. Digtene er en del af en mundtlig 

tradition, hvor en babaláwó har gennemgået mange års træning for at lære så mange 

vers til hver odu som muligt. Selve divinationen er desuden en mundtlig proces, hvor 

fremførelsen af digtene er mundtlig, og klienten må høre og fortolke digtene løbende, 

som de fremføres. Foleys kategorier er dog blot idealtyper, og kategorien oral 

performance er ikke helt dækkende for ifá-digtene. Foley fremhæver, at tilblivelsen og 

fremførelsen af en oral performance oftest sker på samme tid, og at modtagerne af digtet 

er tilstede til at opleve dette, umiddelbart mens det foregår. Ifá-digtene indgår derimod 

i en mundtlig tradition, hvor de transmitteres mundtligt fra generation til generation og 

skal memoreres og fremføres så præcist som muligt. Det er således ikke digteren, der i 

performanceøjeblikket komponerer digtet. Foley tager kun højde for den situation, hvor 

et digt bliver til på skrift for efterfølgende at blive memoreret, så fremførelsen kan finde 

sted på et senere tidspunkt. I det tilfælde vil der være tale om en Voiced Text (Ibid.). 

Joseph Harris (2008) har konstrueret en anden model, hvor han, i stedet for at skelne 

mellem mundtlig og skriftlig, fokuserer på, hvorvidt digtet komponeres deliberativt eller 

gennem improvisation, samt hvorvidt fremførelsen er improviseret eller memoreret: 

 

Types: 1 2 3 4 5 6 

Creation: Impr. Impr. Impr. Delib. Delib. Delib. 

Transmission: Impr. Mem./Impr. Mem. Mem. Mem./Impr. Impr. 

Tabel 2: Joseph Harris’ model over kategorier af mundtlig digtning (tabel fra Harris 2008, 191) 
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Denne model kan belyse nogle aspekter af ifá-divinationen, som Foleys model ikke tager 

højde for. Harris’ model muliggør netop, at vi kan tale om mundtlig digtning, som er 

memoreret uden brug af et tekstligt medie. Jeg vil foreslå, at ifá-digtene placeres i 

kategori 5 med det forbehold, at det er vanskeligt at tale om den præcise tilblivelse af 

digtene, som er mundtligt overleveret gennem mange generationer. Digtene er dog med 

stor sandsynlighed ikke blevet til gennem improvisation, da der ligger en klar intention 

bag indholdet, der både har ætiologisk og moralsk indhold og tjener et klart formål. 

Kategori 5 tager desuden højde for, at den babaláwó, der fremfører digtet, ikke selv har 

komponeret det, men formidler et memoreret digt. Som det vil fremgå i det følgende, er 

divinationsprocessen dog fleksibel og foranderlig, og det er muligt for babaláwó at 

interagere med og fortolke den tradition, både han og digtene er en del af. 

 

4.1.1 Kontinuitet og forandring  

Der er et komplekst forhold mellem kontinuitet og forandring i ifá-traditionen; både 

hvad angår traditionen som helhed og i forbindelse med divinationsprocessen som en 

performance. Wándé Abímbólá, der er professor i Yoruba sprog og litteratur, 

fremhæver, at der er en generel tendens til, at ifá-præster kontrollerer hinanden for at 

sikre en konsistent divinationspraksis. Det er ikke unormalt, at præster hænger hinanden 

ud for at tilskrive en forkert ese til en bestemt odu eller udelade en central del af en ese 

i den mundtlige gengivelse af digtene (Abímbólá 2016, 51). Abímbólás pointe er, at ifá-

præster modsætter sig særlige aspekter af forandring for at være tro mod den mundtlige 

tradition og forhindre, at den sande divinationspraksis korrumperes. Det interessante er 

dog, at forandring og deliberativ kreativitet indgår som en integreret del af ifá-

traditionen, og at et minimum af forandring er uundgåeligt, når man har med en mundtlig 

tradition at gøre, der i så høj grad er afhængig af den menneskelige hukommelse. 

Derudover eksisterer divinationspraksissen i en foranderlig verden og må derfor 

konstant gøre sig selv relevant og nødvendig for ikke at blive erstattet af andre 

praksisser. Netop det faktum, at ifá er en del af en mundtlig tradition, er afgørende for 

ifá-korpussets mulighed for at udvide sig og tilpasse sig konteksten. Modsat eksempelvis 

Biblen og Koranen, består ifá ikke af et fast og afsluttet tekstkorpus, hvilket understreges 

af, at ingen ved hvor mange vers, der hører til hver odu og ikke nødvendigvis er 

interesserede i at definere et specifikt antal. Det ligger i den mundtlige traditions natur, 

at der ikke er en tekstligt fikseret kanon, og at traditionen derfor til en vis grad altid er 
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til forhandling og aldrig bliver helt statisk (Abiodun 2016, 154). Den nigeriansk-

amerikanske professor Rowland Abiodun fremhæver, at ifá-systemet er dynamisk og 

forholder sig til uforudsete og uforudsigelige udviklinger (2016, 154). Det kommer 

konkret til udtryk, når andre trosretninger som kristendommen og islam samt nyere 

transportmidler som biler og jernbaner finder vej til det litterære korpus. Derudover er 

en babaláwós træning en konstant proces, hvor præsterne mødes og instruerer hinanden 

i nye digtpassager, hvormed deres repertoire af viden er i kontinuerlig udvikling. 

Abiodun referer til et ordsprog, der er indsamlet i Ile-Ife i 1974: 

 

Today’s divination 

May not be valid tomorrow [that is, in the future] 

This is the reason Babalawo 

Must divine repeatedly every five days (Abiodun 2016, 154) 

Jagten på viden er en integreret del af Ifá-systemet, og divinationssystemets 

forudsigelser er dynamiske. Det samme gør sig gældende for det religiøse verdensbillede 

og det generelle menneskesyn i yorubareligion. Livet forstås ud fra en rejsemetaforik, 

hvor mennesket er på konstant jagt efter at få viden om den retning, skæbnen har lagt 

for en. Mange begivenheder og kræfter kan påvirke denne retning, og det er derfor ikke 

sikkert, at en handling der er rigtig den ene dag også vil være rigtig den næste dag. En 

lignende forestilling er gengivet i poetisk form i ifá-verset fra Bilag 2, hvor kvinden 

Ojuro nægter at bringe det foreskrevne offer, fordi hun tidligere har været i lignende 

situationer uden at blive opfordret til at ofre. På grund af livets dynamiske natur, har 

retningen for Ojuros liv ændret sig, men hun holder stædigt fast i den retning, hun mener, 

hun har kendskab til. Der er således mange aspekter af forholdet mellem kontinuitet og 

forandring i ifá-traditionen, men en generel tendens er, at traditionen ikke modsætter sig 

forandring per se, men mere præcist forandring, der forårsages af fremmede medier eller 

kulturer, som kan føre til forfalskning eller udvanding af traditionen (Abímbólá 2016, 

52). Denne kompleksitet går igen, når vi betragter selve divinationsprocessen som en 

performance. Abímbólá beskriver, hvordan han i sin egen forskning har mødt massiv 

modstand fra en babaláwó, der hverken ønskede at få sin fremførelse af ifá-vers optaget 

på bånd eller skildret på skrift af frygt for at få sin viden misbrugt eller fejlagtigt gengivet 

(Abímbólá 2016, 51). Denne frygt vækker genklang i Barry Hallens diskussion af de 
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metodologiske problemer, der er forbundet med at studere ifá-digtene som en del af et 

tekstkorpus fremfor som en del af divinationsprocessen i sin helhed (jf. afsnit 2.1). 

Divinationsprocessen er en fortolkningsproces, som er situeret i en bestemt kontekst og 

forholder sig til en specifik situation, et individ befinder sig i. På grund af livets og 

verdens foranderlighed findes der ikke én forskrift og ét budskab, som kan opnås 

gennem divination. Resultatet af divinationen afhænger af tid og sted samt den 

specifikke babaláwó og klient. Performance Theory tager netop højde for, at ifá-versene 

er skabt med henblik på fremførelse og indgår i en performance, der involverer en 

interaktion mellem babaláwó og klienten inden for en særlig kulturel kontekst. I arbejdet 

med de tekstligt fikserede ifá-vers kan Baumans performancemarkører bruges som 

analytisk værktøj til at undersøge hvilke kulturspecifikke konventioner, der er 

kendetegnende for ifá-divination som performance, og hvordan disse skal fortolkes 

inden for den kulturelle kontekst. 

 

4.1.2 Performancemarkører 

Jeg vil i det følgende afsnit undersøge brugen af performancemarkørerne figurative 

language og special formulas i de to ifá-vers, jeg netop har behandlet, og diskutere, 

hvordan disse markører relaterer sig til ifá og den kulturelle kontekst som helhed. 

Et eksempel på figurative language, som indgår i mange ifá-vers og som også 

kommer til udtryk i de to eksempler, jeg har valgt i denne opgave, er metaforer, der 

handler om at rejse, finde sin vej eller fare vild. I det første ifá-vers bringer den 

mytologiske klient Head det offer, som han blev instrueret i og ”the way was clear to 

success”. Ojuro i det andet ifá-vers instrueres ligeledes i at foretage et offer ”lest she 

miss her way”. Hun afviser imidlertid, hvilket resulterer i, at ”she lost her way in the 

forest”. De fleste læsere uden kendskab til yorubaernes skæbneforestillinger vil 

formentlig, gennem en bogstavelig læsning af versene, alligevel kunne skabe en form 

for mening af dem. Når vi imidlertid ved, at rejse- og retningsmetaforikken er ganske 

udbredt i yorubaernes skæbneforestillinger, og at ifá-divination er en 

performancesituation, der har til formål at give klienten indsigt i sin skæbne og evnen 

til at agere i forhold til den, er det tydeligt, at der ligger mere i metaforen end ordene i 

sig selv udtrykker. Med Baumans ord, udgør performancesituationen, som ifá-

divinationen opstiller, en ramme, som signalerer til klienten, hvordan versene skal 

fortolkes. Et individ, der er indviet i yorubaernes særlige kulturelle koder, besidder 
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således en ressource til at tillægge versene en mening, der rækker ud over ordenes 

bogstavelige betydning (Bauman 1975, 292). 

 Det er karakteristisk for en stor del af ifá-versene i Bascoms samling, at navnene 

på de mytologiske karakterer har idiomatisk betydning og fungerer som special 

formulas. Navnene kan eksempelvis referere til den specifikke odu, verset er en del af 

eller foregribe handlingsforløbet ved at referere til versets morale eller den skæbne, 

klienten har i vente. Der er også eksempler på navne, der forbinder karaktererne med 

naturfænomener, dyr, planter, historiske figurer eller guddomme. I begge ifá-vers i 

denne opgave, er der eksempler på, at den mytologiske babaláwó har et navn, der 

refererer til navnet på oduen, hvilket understreger den særlige kontekst, verset er en del 

af (Bascom 1991, 130). Derudover kan det fungere som en mnemoteknik, hvis oduens 

navn og versets første linje er forbundet, da det gør det lettere for babaláwó at huske, 

hvilke vers, der hører til hvilke odu. William Bascom understreger, at trods navnene 

fungerer som special formulas, er deres betydning ofte gået tabt. Det er eksempelvis 

tilfældet med ”Ofun of Ojuro, tipped stool”. Navnets første del refererer til en odu og 

navnet på den mytologiske klient, men betydningen bag ”tipped stool” er, ifølge 

Bascom, ukendt. Det hænder således, at babaláwó memorerer ifá-vers uden at forstå, 

hvad formularerne præcis henviser til. Dette er ikke nødvendigvis problematisk i en 

performancekontekst, hvor det centrale er divinationsprocessen i sin helhed og versets 

fortolkning i forhold til klientens situation. Men det kan skabe problemer, når versene 

fikseres på skrift og ikke nødvendigvis læses på deres egne præmisser og med kendskab 

til den kontekst, de indgår i. 

 

4.2 Ifá-divination som ritual 

Som afslutning på opgaven, vil jeg diskutere ifá-divination som en rituel proces og 

hvilke konsekvenser deltagelse i ritualet kan have for individets religiøse verdensbillede. 

Jeg vil både diskutere, hvordan deltagelse i ritualet kan ses som en performativ handling, 

hvor individet bekræfter den eksisterende verdensorden, og hvordan individet selv 

interagerer med ritualet i kraft af sin rolle som aktiv fortolker af ifá-versene. 

Afslutningsvis vil jeg diskutere ifá-ritualets rolle for bevarelse og kommunikation af 

kulturel erindring i den mundtlige yorubakultur. 
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4.2.1 Performativitet 

Roy Rappaport definerer ritualer som ”the performance of more or less invariant 

sequences of formal acts and utterances not entirely encoded by the performers” 

(Rappaport 1999, 24). Det er helt grundlæggende for Rappaports forståelse af ritualet, 

at der finder en performance sted, hvor deltagerne udfører de handlinger, ritualet 

foreskriver. Udførelsen af de ydre handlinger er således det fundamentale, og ikke hvad 

disse handlinger mere specifikt går ud på, eller hvilken fortolkning, deltagerne tillægger 

dem (Lundager Jensen 2003, 70). Det ligger i performancebegrebets mundtlige aspekt, 

at alle fremførelser vil være forskellige, og vi har tidligere set, at ifá-divination er 

dynamisk og kontekstafhængig. En fremførelse at et ifá-vers er således kun én 

manifestation af digtet, og alle fremførelser, og dermed manifestationer, vil være 

forskellige. Ritualets grundlæggende struktur er derimod stabil, hvilket sikrer ritualet en 

form for stabilitet, selvom de enkelte performances er forskellige. Rappaport mener, at 

ritualets stabile struktur repræsenterer en specifik orden, som individerne bekræfter, at 

de underkaster sig, når de tager del i ritualet (Rappaport 1999, 41). Ved at vælge at 

deltage i ritualet, tager individet et aktivt valg om at underkaste sig gruppens principper. 

Modsat vil et valg om ikke at deltage signalere, at individet ikke forpligter sig til gruppen 

eller direkte modsætter sig den orden, der er konstituerende for gruppens 

sammenhængskraft og eksistens (Ibid.). Betragtes ifá-divination som et ritual ud fra 

Rappaports ritualteori, kan deltagelse i ritualet betragtes som en performativ handling, 

hvor individet underkaster sig en forpligtelse i forhold til yorubaernes hellige principper. 

Klienten, der konsulterer en babaláwó og tager del i divinationsritualet ved at lytte til 

fremførelsen af digte, vælge et passende vers og afslutningsvis bringe det foreskrevne 

offer, udfører dermed en performativ handling og underkaster sig en forpligtelse til at 

acceptere de betydninger og normer, der en del af yorubaernes religiøse verdensbillede. 

Som vi har set, er udfaldet af et divinationsritual ultimativt afhængigt af, om klienten 

bringer det foreskrevne offer eller ej. I ifá-versene foretages en direkte kobling mellem 

offeret, og hvorvidt klienten finder sin vej og lykkes i livet. Vi erfarer desuden, hvordan 

valget om ikke at ofre fører til ulykke og fortabelse. Indholdet i ifá-versene kan således 

siges at have en forstærkende effekt på klientens tro på selve ritualet. Når ritualet 

desuden refererer til en mytisk tid og indgår i en mundtlig tradition, der er bevaret og 

transmitteret fra generation til generation, og som ingen af deltagerne selv kender den 

præcise baggrund for, etablerer ritualet sig selv som en evig og ubetvivlelig størrelse 
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(Lundager Jensen 2003, 74). Ritualet opnår utvivlsomt en vis grad af autoritet, som må 

påvirke de deltagende individers verdensbillede. Ifølge Rappaport er det dog mindre 

afgørende, om deltageren rent faktisk overbevises om betydningerne i det 

verdensbillede, ritualet repræsenterer og overholder normerne, det foreskriver. Det 

afgørende er, at der eksisterer et verdensbillede og nogle normer, og at deltageren, 

gennem den performative handling i ritualet, forpligter sig på dem og dermed accepterer, 

at ritualet er en del af virkeligheden. Rappaports ritualteori kan derfor i sidste ende også 

betragtes som en samfundsteori, idet han udpeger det, mennesket og gruppen gør, altså 

deltagelsen i ritualet, som den væsentlige forudsætning for, at samfundet kan fungere og 

eksistere (Ibid.). Udover at individet gennem den performative handling i ritualet 

forpligter sig på et bestemt verdensbillede, kan deltagelse i ritualet også fungere som en 

meningsskabende proces for individet. Klienten i divinationsritualet er ikke blot en 

passiv modtager af et fast og statisk budskab, men indgår aktivt i rollen som fortolker, 

der skal placere og applicere digtets kryptiske budskab på sin egen problemstilling 

(Táíwò 2016, 143). 

 

4.2.2 Interaktion mellem individ og ritual 

Vi har tidligere erfaret, at det er et grundlæggende aspekt af divinationsritualet, at 

processen gøres specifik for det individ, der søger ifás visdom. Ritualet må være 

specifikt for individets situation i den forstand, at det adskiller sig fra og skiller sig ud i 

forhold til andre situationer. Helt konkret vil en divinationsproces begynde med, at 

klienten hvisker sit problem til en mønt eller en skal, som skal i fysisk kontakt med 

babaláwós divinationsinstrumenter, inden divinationen kan begynde. Der er en 

forestilling om, at ønsket kommunikeres fra klientens inner head til Orunmila, som 

efterfølgende vil give sit svar gennem den odu, babaláwó når frem til i 

divinationsprocessen (Táíwò 2016, 138). Proceduren har til formål at gøre ritualet 

interaktivt og personligt, så kommunikationen kan foregå mellem den specifikke klient 

og ifá med babaláwó som mediator. Den odu, der fremkommer, er således ikke tilfældig, 

men repræsenterer Orunmilas kommunikation og svar på klientens specifikke problem. 

Kommunikationen bliver interaktiv, idet klienten indgår i en meningsskabende proces, 

hvor han skal tolke hvilket digt, der giver mest mening for ham og tage en aktiv 

beslutning om, hvorvidt problemet i et vers relaterer sig til hans specifikke problem 

(Ibid.). Klienten kan således siges at indgå i en hermeneutisk proces, hvor han bliver 
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medforfatter til den mening, ifá-verset udtrykker. I den hermeneutiske proces indgår 

klienten som et individ med sine egne holdninger og sit eget verdensbillede, og 

divinationsritualets udfald vil således være et resultat heraf. Det understreger, at trods 

ritualets struktur er stabil, vil alle manifestationer af divinationsritualet være forskellige. 

Derudover kan vi slutte, at individet indgår i en interaktiv proces med ritualet, hvor 

individet opnår viden om sin skæbne og forpligter sig på yorubaernes religiøse 

verdensbillede, men samtidig bringer sit personlige verdensbillede i spil i den rituelle 

fortolkningsproces. Den interaktive proces har desuden et historisk perspektiv, idet ifá, 

udover at være et ritual, også er et system af mytisk viden, der gennem den rituelle 

proces gøres nærværende og relevant for det deltagende individ. Jan Assmanns begreb 

om kulturel erindring kan bruges til at belyse dette aspekt af divinationsritualet. 

 

4.2.3 Kulturel erindring 

Jan Assmanns begreb om kulturel erindring lægger sig i forlængelse af Rappaports 

ritualteori, idet Assmann fremhæver, at religion, især gennem brugen af ritualer, holder 

den kulturelle erindring levende og binder gruppens medlemmer sammen (Assmann 

2008, 111). I mundtlige kulturer, hvor traditionen ikke kan bevares på skrift, spiller 

ritualer en afgørende rolle, idet den kulturelle erindring bevares i ritualet, så den rituelle 

specialist kan hente den frem og kommunikere den videre til gruppen. Assmann 

beskriver netop, hvordan ritualet transmitterer den kulturelle erindring gennem følgende 

tre funktioner: bevarelse, hentning og kommunikation. Når vi betragter ifá-ritualet, står 

det klart, at der er tale om et omfattende videnssystem, hvor mytologiske historier er 

lagret i poetisk form, som det er afgørende, at babaláwó memorerer så præcist som 

muligt, så den visdom, de indeholder, bevares. Bevarelsen af den mundtlige traditions 

kulturelle erindring er således fuldstændig afhængig af den rituelle specialist (Assmann 

2008, 114). I performancesituationen, hvor babaláwó fremfører ifá-digtene, hentes 

erindringen frem og gøres nærværende for klienten. Fremførelsen er en performativ 

handling, hvor den kulturelle erindring rekonstrueres og den mytiske tid forbindes med 

nutiden i det rituelle rum mellem babaláwó og klient. Ifølge Bauman er 

performancesituationen den ramme, hvorigennem digtet skal forstås, og 

divinationsritualets specifikke kontekst er derfor afgørende for, hvilken mening, den 

kulturelle erindring tillægges. Når klienten deltager i divinationsritualet og dermed tager 

del i den kulturelle erindring skabes individets identitet og verdensbillede inden for 
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ritualets kontekst (Nygaard og Schjødt 2018, 74); men idet individet interagerer med 

ritualet gennem sin fortolkningsproces, vil individets eget verdensbillede have 

indflydelse på, hvilken mening, den kulturelle erindring tillægges. 

 

 

 

 

5.0 Konklusion 

I denne opgave har jeg undersøgt, hvilke konsekvenser deltagelse i divinationsritualet 

ifá har for individets religiøse verdensbillede. Jeg har taget udgangspunkt i ritualet i sin 

helhed og desuden konkretiseret det ved at inddrage specifikke ifá-vers, der fremføres 

som en del af den rituelle proces. I løbet af opgaven har jeg gjort mig en række 

metodologiske overvejelser vedrørende studiet af digte, der er en del af en mundtlig 

tradition og religion, men som jeg arbejder med skriftlige repræsentationer af. Richard 

Baumans performanceteori har været den teoretiske ramme om opgaven, da teorien tager 

højde for, at et ifá-digt er en del af en performance, der finder sted i en specifik kontekst, 

som vi ikke får adgang til gennem det skriftlige medie. Jeg har både forsøgt at konstruere 

en performancekontekst og en rituel kontekst for at undersøge, hvilke konsekvenser det 

kan have for individet at deltage i ifá-divination. Gennem inddragelse af Roy Rappaports 

ritualteori kan individets deltagelse i ifá-divination anskues fra et samfundsperspektiv. 

Idet ritualet med sin stabile struktur er en integreret del af en given verdensorden, 

repræsenterer ritualet yorubaernes religiøse verdensbillede. Individets deltagelse i 

ritualet har derfor en samfundsbekræftende funktion, hvor individet, gennem den 

performative handling i ritualet, forpligter sig på at underkaste sig gruppens 

verdensbillede og den verdensorden, ritualet repræsenterer. Som en del af 

divinationsritualet indgår individet imidlertid i en aktiv fortolkningsproces, som har 

betydning for ritualets udfald for individet. Det enkelte divinationsritual er således blot 

én manifestation af ritualet, og individets specifikke situation og personlige 

verdensbillede vil have indflydelse på, hvilken mening ritualet tillægges. Betragter vi 

ritualet fra et individperspektiv, indgår individet i en hermeneutisk proces, hvor det, 

inden for de rammer, ritualet opstiller, selv skaber sin egen mening ud af det 

verdensbillede, ritualet repræsenterer.  
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