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FILOSOFI. Den amerikanske filosof Alphonso Lingis er en unik
stemme der kombinerer eksistensfilosofi med en mere
udadvendt jordisk-sanselig realisme. De vigtigste af
hans essay er nu samlet i The Lingis Reader.
ALEXANDER CARNERA
Forfatter og skribent, København.
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A

lphonso Lingis (f. 1933) gik lige fra
begyndelsen af sine egne veje. Som
ung slog han sine folder i efterkrigstidens Paris, læste og oversatte Sartre, Merleau-Ponty og Levinas.
Især oversættelser af de to sidste filosoffers centrale værker (Synligt-usynligt og
Totalitet og uendelighed) banede vejen
for en generation af fænomenologiske
tænkere i USA. Men Lingis valgte fra
tidligt af at kombinere filosofien med et
antropologisk, psykoanalytisk og geografisk arbejde, og gennem sine mange rejser
skabte han sin helt egen genre, en fænomenologisk rejselitteratur.
Med sin filosofiske baggage i den ene
hånd, kameraet i den anden, og øjne og
ører åbne, har han skrevet en række alternative fortællinger om seksualitet, angst,
økonomi, tillid, fællesskab, overskridelse,
krig og frihed. For Lingis skal filosofien være
en «afslørende diskurs» om virkeligheden,
ikke en kommentar til filosofiske tekster og
problemer. Den må gå på opdagelse og hente
inspiration fra historien og det virkelige liv.
Hvis de store myter og fortællinger om de
menneskelige lidenskaber ikke længere taler
til os, er det fordi vi har «mistet sansen for
grundfølelsernes transhistoriske og animalske dimension der lever i os».
De arkaiske emotioner der udfoldet sig
i tragedierne hos Aiskhylos og Sofokles
er blevet undertrykt, mener Lingis, af et
stadig mere videnskabeligt sprog, der har
beslaglagt vores forestillingsevne. Om end
han overværer og studerer en balinesisk
maskedans, Påskeøens gådefulde statuer,
karnevalet i Rios gader eller et junkiepar i
den amerikanske Midtvesten, så kombinerer Lingis en etnografisk åben observation
med et historisk-filosofisk researcharbejde, der ofte producerer overraskende indsigter. Som en spændende overgangsfigur
mellem fænomenologi og psykoanalyse
på den ene side og poststrukturalisme og
spekulativ realisme1 på den anden, er han
vanskelig at placere, og forfatterskabet
har et tværgående og søgende særpræg.

DEN INTELLEKTUELLE SOM SEISMOGRAF

I et næsten programmatisk essay, med
titlen «The Unlived Life is Not Worth
Examining», i den nylig udgivne essaysamling The Lingis Reader, skriver han:
«Hvor mærkeligt er det ikke at livet opfattes negativt, at ånden opfattes som en
negativitet.» Den vanskelige, men vigtige
opgave for mennesket er, ifølge Lingis,
den at kunne bekræfte livet. Vi har en
tendens til at behandle livet som noget
først og fremmest negativt, menneske- og
samfundsliv som styret af beherskelse
og angst. Han afviser på ingen måde
disse synspunkter, men mener at vi som
kommunikations- og informationsstyrede
væsner er ved at miste noget væsentligt ved det at være menneske. Det som
kommer først, er nemlig glædes- og livskraften, som for Lingis er forbundet med
opdagelse og undren.
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For Lingis skal
filosofien være en
«afslørende diskurs»
om virkeligheden.

«Måske er der intet mere fremmed
for os end vor egen slags», konstaterer
han i en samtale, hvor han ser tilbage
på et helt livs tænkning og rejseaktivitet. «Hvor mærkeligt er det ikke at
filosofien hovedsagligt beskæftiger sig
med forholdet mellem objektivitet og
intersubjektivitet, og gårsdagens filosofi
primært med forholdet mellem borgeren og republikkens mål.» Denne blinde
tro på sprogets beskrivelser, ender med
at tage magten over os, siger han, for
efterhånden at bringe os på afstand
af en verden og en virkelighed som er
langt mere afhængig af det materielles
indvirkning på sprog og tanker, end vi
gør os forestillinger om.

Som professor i filosofi ved
Pennsylvania State University opgav
Lingis tidligt de traditionelle akademiske konferencer. En tænker opnår i dag
intet ved at rejse til Paris, Berlin, Tokyo,
Shanghai, skriver han. «Hvad enten du
er der for at deltage i en konference
eller på frisemester vil du kun møde
veluddannede mennesker der tænker det
samme som du tænker om demokrati og
markedsøkonomi, om kristen og islamisk
fundamentalisme, om terrorbevægelsen
Sendero Luminoso, om højpandet konceptuel kunst eller halvintellektuel Madonna,
om virtual reality eller mobiltelefoner.»
Den intellektuelle må i stedet være seismograf for jordens rystelser og de udsatte
og mærkværdige skæbner der udgør vores
fælles historie. Om end han til tider synes
at dyrke det eksotiske eller den intense
livsførelse, fører Lingis hverken disse fællesskaber tilbage til en etnisk autenticitet
eller national oprindelig livsform.
I Europa er han mest kendt for The
Community of Those Who Have Nothing
in Common (1994), der beskriver fællesskabet som en afgrund, som noget der
ernærer sig af de skrøbeligste forbindelser
mellem mennesker, dødelighed og udsathed. Bogen læses ofte i forbindelse med
Giorgio Agambens og Jean-Luc Nancys
tænkning om de essensløse fællesskaber.
Men for Lingis handler fællesskab dybest
set ikke om det vi er fælles om, men om
det erotiske og det intime. Hvad han
finder attraktivt ved udsatte mennesker
– indianere, tibetanere, junkier, tilfældigt
rejsende – er det, der gør dem anderledes,
ikke forstået som det eksotiske, men som
deres måde at håndtere deres ensomhed
på, en plaget eksistens, en skrøbelighed,
eller simpelthen en anden måde at nyde
og sanse på.
ACCEPTEN AF EN AFGRUND

Lingis’ filosofi om virkeligheden og naturens eksistens bygger på imperativet om
at vi må sanse og respondere på tingenes

konturer og de jordiske elementer, for
overhovedet at være i live. Vi er aldrig
alene, skriver han, uafhængig af andre,
fri for verdens og virkelighedens tyngde.
Denne vægt er et andet navn for ’væsentlighed’, det som har betydning. Problemet
er at vi har vænnet os til at spørge til tings
betydning for industrien, for os. Ifølge
Lingis består vores opgave i at tilbyde et
sprog for det som har en værdi i sig selv,
tingenes egenværdi, arbejdets, håndværkets, legen, dansen.
Nydelse er en sensibilitet der trækker
os ind i det han omtaler som tingenes
«sanselige dyb». Vores nydelse ernærer
sig ikke af tingene selv, men af det som
omslutter dem: jorden, havet, lyset, byen.
Dette «elementale» som omslutter tingene gør at nydelsen findes midt i noget
som ikke kan besiddes. Slik sejleren der
benytter sig af havet og vinden, behersker disse elementer, uden at forvandle
dem til ting han besidder. Elementerne
har ingen forside og bagside, men er det
som breder sig ud i mødets og kroppens
berøringszone. Med Lingis ord: «Lyset er
ikke bare middel for at se, jorden ikke bare
ressourcekammer for vores udvikling, for
bemægtigelse og besiddelse; elementerne
er livets bestanddele der tilsiger os at blive
lysfrembringende, strålende, varmegjorte,
sanselige og jordiske.» Kunstens og filosofiens alternative fortællinger må tage
aftryk af denne jordiske vægt og beskaffenhed, og dens elementer, for at kunne
give os nye øjne at se med, nye celler at
tænke med, andre kroppe for indgåelse af
nye fællesskaber.
Overgangen mellem nydelsens elementer og eksistensen er glæde. I dag har vi
reduceret glæde til velbehag, ifølge Lingis,
men glæde tilhører «det sanselige dyb». I
en mere sanselig opdatering af Spinoza og
Deleuze, skriver han: «Glæden er den mest
vidtfavnende tilstand […] kun med den er
vi i stand til at bekræfte kærlighed og had,
smerte, helvede, vanære, forkrøblingen,
verden – denne verden, ja, du kender den!»

Dyb glæde er dyb visdom, det som dyr
og naturen allerede ved besked om. Lingis’
kritik af oplysningsfilosofi går på dens
udgrænsning af det sanselige ved livet
som en spændingstilstand, det han kalder
«det natlige». Natten som det, der invaderer og fremkalder et liv i en spændingsfyldt bevægelse, fordi den konfronterer
os med smerte, dødelighed og adskillelse.
At kunne rumme dette kræver det Lingis
kalder «det sokratiske mod», sandhedens
storsind – den dyd der gør de andre dyder
mulige. En kapacitet der bekræfter og
forvandler de afgrundsdybe kræfter ved
verden vi ikke kan kontrollere, som kærligheden, overskridelsen og fællesskabet.
Natten er også det som gør det muligt
at forstå sociale fænomener som tillid.
Vores tillid til andre menneskers handlinger er som regel baseret på en viden om
forventning og autoritet, hvad enten det
gælder chaufføren der styrer bussen vi
stiger på eller når vi konsulterer en læge.
I operationsstuen udvider min tillid sig til
en kirurg hvis indsigt og kompetence jeg
ikke kender til bunds. For Lingis er tillid
en kraft der bryder de sociale diskurser
op. Det som ernærer den er modet. Mod
og tillid er kræfter der motiverer os overfor det ukendte. «Det kræver mod at stole
på nogen du ikke kender», som Lingis skriver. Lingis beskriver hvordan han under
en tur til Madagaskar havde hyret en ung
fyr til at føre ham gennem junglens uvejsomme terræn. Hans rygsæk med penge
og det dyre kamera bæres af fyren som
flere gange var langt foran. Han kunne
være stukket af med det hele. På denne og
lignende ture går det op for ham, at tillid
egentlig er «accepten af en afgrund».
VORES PRAGT, VORES NATUR

Overskridelse gennem erotisk passion og
sensualitet, er for Lingis et afgørende træk
ved det at være menneske. Tænkningens
opgave er så at få øje på de tvingende
kræfter i det oplevede, tilstande mærket
af hengivelse, andre gange smertefulde

afgrunde. Hans samlebetegnelse for denne
bevidsthedsændring, både hos den enkelte og i fællesskabet, er passionate outbreaks. Til forskel fra de franske forfattere
Georges Bataille og Pierre Klossowskis
fokus på det ekstatiske i overskridelsen,
vender Lingis sig mod overskridelsen som
en kreativ kraft. Kreativitet kommer for
ham ikke indefra, ligesom heller ikke
viljen gør det. I stedet betoner han kreativitet som det sociale samspil der vokser
frem i og med en unik begivenhed.
Et eksempel er Rios karneval som har
sine rødder i den blodige borgerkrig i
Brasilien i 1845 som endte med sejr til
de imperiale kræfter. Her finner Lingis
en kollektiv sammensætning af menneskekroppe fra favelaerne, immigranter fra
Mato Grosso og amazonlandet, tidligere
slaver fra Afrika, desperate elskere, besejrede guerillasoldater, mænd og kvinder
klædt ud i kejserens gamle klæder, glamourøse aristokrater, der sammen kaster
sit sælsomme skær over det hele. Lingis
beskriver det som en «tilbagevenden af
modsatrettede lidenskaber der finder
sammen om at udlede en overskridende
energi der ikke kan kanaliseres ind i økonomisk og politisk optik». En overskudsgivende taknemmelig kollektiv pragt, der
forener march, dans, sang, messe og råb.
Det er ikke mennesket, men dyrene
der er opfinder af denne pragt, ifølge
Lingis. Man må gå til dyrene for egentlig
at forstå pragtens skønhed og vold: «Se på
antilopens dans, søløver, kejserpingvinen,
strudsen, fasanen, sommerfuglen, krappen, forstå deres dansende kroppe. Vi kan
ikke med ét ord definere den pragt der
stråler under Mount Hagen, de liturgiske
processioner i Byzantium, højmessen i
middelalderens katedraler, det gamle Balis
teaterscene, carneval i Rio.»
VERDENS NAVLE

Lingis’ skriverier om de mest isolerede
øer viser hvordan civilisationsforståelse,
planetarisk nydelse og ny tingsfilosofi

forbinder sig med hinanden. I skolen,
fortæller Lingis, lærte han at det romerske
imperium stod og faldt med dets militær
og handel. «Uden konkurrence er der
ingen kunstnerisk, litterær, eller religiøse
fremskridt», lød det. Det betyder at vi
faktisk ikke får øje på de sammensatte
kræfter der er med til at forme civilisationer, der vokser frem som en egen levende
organisme.
Et av Lingis’ eksempler er Påskeøen,
også kendt som Te Pito O Te Henua («verdens navle»): «Øens mysterium er skabt
af vesterlændinge der ved synet af de
vældige statuer straks konkluderede, at
de indfødte ikke kunne have frembragt
de imponerende figurer, men at de måtte
være et produkt af en tabt civilisation
koloniseret fra Ægypten, Indien, det tabte
kontinentet Mu, det ydre rum.»
Tankegangen fastholdes i dag af antropologer, rejsende og turistbrochurer.
Heller ikke Thor Heyerdals forsøg på at
bevise at øen var koloniseret af mennesker fra inkariget Peru, som skulle have
haft indflydelse på statuernes udseende,
giver Lingis meget for. Snarere tyder alt
på at de indfødte har udviklet en egen
civilisation. Studier viser at de har haft
viden om navigation, havstrømme, styring efter stjernerne og fugles flyvemønstre. Arvelinjen efter øens grundlægger
Hotu Matu’a havde hersket i 1400 år da
den hollanske kaptajn Jacob Roggeveen
ankom til øen påskemorgen i 1722. Siden
blev befolkningen i forskellige omgange
holdt som slaver, noget der også har gjort
at de indfødtes historiske viden og kosmologi er forblevet et mysterium.
Lingis’ pointe er at de alternative fortællinger om civilisation og folkeslag må
vise hvordan følelser og tanker er forbundet med objekter og udvekslingen herimellem. Noget der kræver et andet sprog
og en anden tilgang. Vi forstår meget lidt
om stedet og denne civilisation hvis vi
blot beskriver historien gennem handlinger, triumfer og nederlag. Civilisationen

er et produkt af en særlig tænkemåde forbundet med sted, følelse og sjæl. Følelser
er ikke bare indre tilstande, men kræfter
der kommer udefra. Med tråde både til
Montesquieu og den spekulative realisme
argumenterer Lingis for at et landskaps
klima og formationer, ikke mindst på
Påskeøen, er afgørende for hvordan der
tænkes og føles. De emotionelle kræfter er
forbundet med øens vulkan, dens afgrunde, spottefuglens flyvekomposition, de
enorme afstande til andre øer, oceanets
umådelige rastløshed, klippernes fare, som
igen har betydning for det at gå så langt
som det at rejse de vældige statuer.
Gennem vandringer og samtaler med
indbyggerne på øen, taler Lingis om det
han oplever som et livsbetingende miljø
mærket af en fri, ikke-formålsstyret energi. Meget tyder på at statuerne, der kaldes
moaier, har haft en dobbelt funktion:
adlyde den polynesiske orden og sikre en
kollektiv medfølelse gennem meditation.
Statuerne minder derfor mest om et billede af Buddha, uden spor af græsk idealiseret antropomorfe guder, suveræne romerske kejsere eller Jesus’ ofrende patos.
Lingis afslutter en længere refleksion over
statuerne og det jordiskes indvirkning på
tankens liv og den lokale livsform på følgende vis: «I denne navle hvor Jorden var
reduceret, foran dette frie ocean, under
den tomme himmel, i hjertet af en endeløs
østlig vind, følte jeg de indfødtes appetit
for liv og deres virkelighed. […] Under
tusind moaiers kæmpeøjne udskåret fra
de vulkanske sten, nu stående vendt ud
mod en ubegribelig afstand, følte jeg deres
smag for det umulige.»
Lingis’ tværgående tankestier åbner
unægtelig for nye indsigter. Det er så op
til andre at tage stafetten op og bringe den
videre.
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1 Se «Jorden tænker i mig», Le Monde diplomatique, juli 2018.

